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• 
Meclis, G. lnönünü C. Reisliğine Seçti 

• 1 Onii yOlumuz gösteriyor 
Sükiin, emniyet ve istikrar .. Millet 

işlerinin iyi görülmesi .. 
İsmet İnönü 

Hamdi Nüzhet Ç.~NÇAR 
BU,Uk Millet Meclisi dUn mevcud 

azaamm ittifakı iri.ıiyle Malatya 
mebu.u ı•neral lamet lnönünün 
Türkiye cumhurifftİ riya .. tine İntİ• 
bap etti. 

Zıyama bütün Türklük davaamın 
ebedlvle ailıyacaiı BU,.uk Ata
mız mU.terih olalailir. Onun ... rini 
ondan sonra en iyi J,ir ıekilde ,..,.. 
tabilecek olan J'91Ue devlet adamı 
ond&_? aldıtı met'al•71 ellnde tutu
yor. 

BUyUk Millet Mecliai Türk iatik-

1'1 tarUıinln. lıer mUhlm dakikasında 
naaıt en balMtU, memleket içm, mil
let için en hayırlı karan ittihaz et· 
llıeJıt6 emaa)ab •ir hauaıiyet sö .. 

ter"l!Üpe clUn de ayni ıekilcle, ayni 

veJcaa. ye i1&bet1e hareket etmit ve 

Bu 71 H• ece o

lan onan en bdredi allih ve me1al 

arkadqma milletin 1-pna ıeçirmif
tir. 

f amet f nönii daha imparatorluk j 
orduıu devrinde büyük teCın .au.ı. 

arkadqı icli. BUtGn umumi harp 

müddetince beraber bulunmadılaraa 

hile rabıtalarını hiç bir zaman kay
Letmediler. latiklil mücadele.ini ba

§ından aonuna kadar hep beraber, 

biri ıef diieri onun en yakın mesai j 
arkadqı sıfatiyle hep birlikte idare 
ettiler. 

Carp cepheıinin kahraman ku -

mandanı Lozan ıiyaai mücadelesi

nin yUkaek aalibi olduktan aonra ge

ne beraber, hep beraber yürüdüler. 
Memlekette ne kadar inkılap yapıl

dı, ne emsalsiz hamleler atıldı iae 
hepıinin llbamcııı BGyük Atatürk, 
hepıinin tatbikatçıaı büyük 1ımet 
lnönll oldu. . 

Tlirk inkılapçılan arumda Büyük 
Şefin mefkl'ıreaine, hayatmdan çok 
aevdiii bu memleketi aevkettiii refah 
•e teali prenaiplerine lamel lnönü 
lıı:adar nüfuz etmit hiç kimae yoktur. 
Bu itibarla lmıet lnönii Büyük Şe- . 
lba en tabii halefi idi. 

• • 

• • ismet lnönU için daha ne söylene-
1 hilir. Büyük ve necip baının her bir 

kılını bu memlekete yaptıiı bir biz- ı r
ltlet ujrunda •iarbmf~ çocuklupn• 
danberi bUtUn hayabnı bu millete, 
hu vatana vakfetmif olan yeni tefi· 

lnönünün nutukları 
Atatürk daima içimizde yaşıyacak 
Milleti büyük bir medeniyet seviyesine yükselten inkı

laplar kalp ve vicdanımızın en aziz varlıklarıdır · 

ıniz zaten iıtimaıız bUtüıı TUrk ca- ' 
llılaıın.m aomuz muha1»betine her za 
anan mazhar bulunuyordu. Türk mil· 
leti busUn onu kendi batına geçir· : 

- Devamı 4 ncU Sahifede -

Devlet reisimizin Ankara, 11 (A.A.) - B. M.' etmek teveccühünü gösterdiniz. tecessüm etmiş görüyoruz. Kadir_ bi-
r ·nin bugünkü toplantısında Sizle ·e şimdiden çok samimi şük- len ve büyi.ik evlat yetiştiren mılle. 

h t ff mec ısı 1 t• . . K 1 Atat•· k aya ı, mu va a- cumhurreisliğine intihap olunan g., rnnlarmı takdim ederim. ımızın :ı· lireğinde ema ur. 

Emsalsiz, coşkun tezahüratla alkış. 
landı ve yemin etti 

Atatürk icin bütün 
' 

meclis ağladı 
Millet, maddi ve manevi büt ·· n var. 

lığıyle yeni reisinin etrafındadır 
Ankara, 11 {Hususi muhabirimizden telefonla) -Türkiye Büyük 

Millet Meclisi, bu sabah saat 1 1 de Reisicumhur vekili ve Büyük Millet 
Meclis reisi B. Abdülhalik Rendanın baıkanlıguıda toplanmıtlır. Bu iç
tima Büyük Millet Meclisinin ilk teıekkülündenberi emsali görülmiyen 
hazin bir manzara arzediyordu. 

Meclia, derin bir teesaür içinde idi. Her zaman localarında görülen 
Büyük Şefin ebedi yokluğu, mecliain bütün havasında, meb'ualarmu
zın bütiin çehrelerinde matemi bir §ekilde kendini hiaaettiriyordu. 

Yoklama yapıldıktan sonra, Meclis reisi B. Abdülhalik Renda; 
Büyük Şef Ata ürkün ölümünü bildiren Ba§vekiletin tezkeresini 
okudu ve müdavi- müp.vir tabibler tarafından verilen raporu da tekrar 
ettikten sonra gözyaılan arasında ıunları söyledi: 

«Sayın arkadaılar; 
Büyük Hali.ıkinmmn ölümünden hepimiz. bütün milletin duyduju 

elemin ne kadar büyük ve derin olduğunu dündenberi gerek kendimia
de gerek milletimizde gördüğümüz büyük acılarla anıyoruz. 

Buaün burada bunun için çok lakırdı ıöylem k iınki.nı, teskili.tı: 
eauiye kanununun bize emrettiği vazife dolayı iyle yoktu"'. Batka bir 

- Devamı 4 ncü Sahifede -

Yeni kabine 
B. Şükrü Kaya ve B. Tevfik Rüştü 

Aras kabine dışında kaldılar 
Ankara, 11 (A.A) - Rei~icumhur 

intihabım müteakip Başvekil Celal 
B ıyar teşkilatı e.sasive kanunu muci
bince hükumetin istifa!'llll Rebicum
hur İsmet lnönü'ne takdim etmiştir. 

Reisicumhur İcra Vekillerinin va -
zif elerinde vekaleten devnm etmeleri
ni rica ederek yeni hükumetin teşkili
ni tekı·ar Celal Bayar'a te\di etmiş -
tir. 

Ankara, 11 (Telefonla) - Yeni 

kabineyi teşkile memur edilmiş olan 

CelaI Bayar, te~kil ettiği kabineyi 
reisicumhur i met 1 nönli'ıı i.in ta:svibi
ne arzetmiştir. 

Reisicumhur listeyi tasvip buyur
muş ve keyiyetten Biiyiik Millet Mec
li i riyaseti <le haberdar edilmiştir. 

Yeni kabine aşağıdaki zevattan mü. 
rekkeptir: 

Başvekil: 

Adliye Vekili: 
Milli Müdafua \'ekili: 
Dahiliye Vekili : 
Hariciye Vekili : 
Maliye Vekili: 
Maarif Vekili: 
Nafıa Vekili: 
İktisad Vekili: 
Sıhhat ve İçtimai muavenet Vekili: 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili: 
Ziraat Vekili: 

Baıvekil Celil Bayar 

Celal Ba~·ar 
Hilmi U a 
General Ku ıın Üz::ılp 
l>r. Refık ~a) dam 
Şükrü Saracoi"lu 
l• uat Ağralı 
Saffet Arıl\.aıı 
Ali Çetinkay.ı 
Şakir Kesebir 
Dr. Hulusi Alataş 
fümn Tarhan 
J'aik Kurdoğlu 

Büyük ölünün başında 
met İnönü yemin ettikten ııonra 1 Omuzlarımda hiı:;settiğim ağır v~- adı sevgi ve hürmet içinde ebedi ola-

kıyet ve eserleri meclisin şiddetli ve surekli alkışla- zifeyi ifa ecıerken tek istinadım bu- rak yaşıyacaktır.. . . . .. Cenaze merasiminde b lu mak üzere haric 
rı ve tasvip sa.daları ile karşılanan yük Türk milletinin itimadı ve .b~- ~Okran ve t~zım h.ısle:·ı~ı soyle- 1 U n , 

llunlan hir ıuetenin aahifelerl aşağıdaki nutku irad buyurmuş- nun sizin yardımınızla ve sızın mege çalışa.n ozleı ımm sızın muhab memleketlerden heyetler gelecek 
İçinde hakkiyle tebarüz ettirmekli- tur: j dilinizden ifadesi olacaktır. B.u an- b.e: ~~e. takdıı: c:uygularmızı da akset- İstanbul, 11 (A.A.) - Dolma - çin Yugoslavya, Romanya ve 'Yuna 
tiıı inıkansızlıiını takdir etmekle be- Büyük Türk milletinin muhterem da Atatarkün hatıra~ı tesel~ı ?u.1- tn dıgıne emmım. !bahçe sarayında dün sabah saat on- nistandan birer askeri kıt'a geleceii 
"•\er aadece okurlarımızın hatarala- vekilleri I 1 maz acılarla dolu olan kalbımızın Munterem ar_kad.aş~a~, . . • danberi Atatürkün naaQları başın- gibi ayrıca birer heyet te merasime "llıı tahrik için dördüncü .ahifemiz- ı · · 1 "d D ı t ıı ti ızın ınsanı3 et ~ 
.ı_ , Arkadaşhğnızla müftehir o an, azız tımsa ı ir. . eve ve mı e m . • ıda büyük üniformalar giymiş subay- iştirak edecektir. kıaaca ııraladık. • şerefli vazifenizde kendi nefsi için Ata türkün fevkalade hizmetlerı- \•e medeni\ etin aı1tl hedefierıne dog- 1 lar ihtiram n··L ~· bekl kt d" Alınan malumat dig· er bir çok 

' 

· b 1 · · b"" d d il 1 i ilk 1 c .. · 1 OIJC'l(l eme e ır · O'uyunuz. bahti~·arlık bulan bu aıkadaşınıza nı ugünkil Tilrk dev etının unye- ru urma an er ey P Y se e egıne A k 11 (AA) ö- d. fi d d h t • l rıı ..... ~ 
" . . . • d n ara, . . - gre-n ı- tara ar an a eye ızanı o u~. 

bz devletin en vukaek vazifesini tevdı sın de tam ve temız eserler olarak - Devamı 3 ünUc aahife e - .. . . .. A .. k·· . . k . ded. 111--•••••Iİİl•••••IKJIEln•• ,;;-.-._.;.ı,,., ;;.;.i.;m•~•------.---------------------------·• '1ımıze ıore tatw un co••zeıı ı- mer ezın ır. 
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T aşımızla, toprağımızla ve 
erkekcesine , 

daki levend delikanlımız, mektep sU'alarındaki olgun gencimiz, aula
rımız, davlarıımz, taşımız, toprağımızla, topyek\ın varlığımızın en di
namik ifadesi olan bayrağımızla c:ona» «Atamıza:. yanıyoruz. 

Çağlar geç.irmiı ihtiyarların gözleri dolu .• Hiçbir h~yat felsefesi on
ların derin göz çulıurlarmın boşluğunu dolduran mayii silemiyor. 

«Türk kavgalarınım)ve yaratma hummalarının dinamizmi ile ben· 
liği kaplanmıı olan, yeni Türk dünyasının genci, göğsünü .. .-.a saraa. 
aelen fırtınayı durduramıyor .. 

Kafası henüz idrak acizleri içinde bulunan, fakat ıönliip ırk.mır. 
geniş h:ı.3se1'İyet havası ile örtülü olan küçük çocuklar, bebekler hile he. 
rikulade bir ruh hadisesi olarak «O» nun arkasından çırpınıyor. 
Dağ ba§larının deli rüzgarlan dinmiı; «O» nun kurtardığı ülkenin 

matemi için .• Uzak denizlerden yuvarlanıp gelen dalıalan durmuf; 
<ıO:t nun yarattığı yurdun acısı için .. 

Kafalar çalıııyor, adaleler harekette, «Oıt nun eseri büyüyor, hız 
dinmeyor, co• nun tarihi yUrüyor, ve biz yanıyoruz. BUtün tarih asır
ların boyunca bizim yanı,ımızı kaydedecek ve bu tarih taşımızla, top
rafımızla «.» nun arkasından <•oıo nun kaymetine defer bir azamette 
< ona> yakt~cak bir ıekllde; e .. kekçeıine döktUiUmüz göz ya9laın1n iç 

]iliğini yazacak .• 
Ocak batındaki ihtiyar anamız, tarladaki dinç köylümüz, fa'hrika
Bu nasıl bir keder, bu nasıl bir matem? .• Bir millet olmut bir adam

la bir adam halindeki milletin bu na•ıl bir kaynaşıfı? .. «0• bütün bu· 
lutları, bütün hacmi, bUtün kıymetleri ve cevherleri ile bir Türk ifadesi 
olmuıtur. Onu içindir ki duyulan yu, formalitelerin üatünde bir acı, 
hayabn feYkinde bir ıstınp şeklindedir. 

Acılar ve yanıılarl .• Fakat her zaman, Oft\jn emrettiği ribi meta-

net .• 
c:Ô» bütün kıymetleri ve tarihi hakikatleriyle beraber cTürk sım-

nı» kendi vicdanında yaıatmııtır. Millet de bütlin hayat enerjisi ve 
yapıcılık kudreti ile beraber «Atatürk» vakıasını kendi maşeri vkda- -

nında ebediyen yafatmaktadır. 
cOıt Tilrk aımnın, Türk cevherlerinin ve Türk kıymetlerinin bir 

ifadesl olduğu içindir kt, Türk1üiün batında kopan her fırtına, ance.k, 
onun aeniı omuzlannın erkek yapısı Uzerinde dinebildi. 

Türk milleti de, tarihin içindeki cAtatUrkıt vakıasını bütün derinli
ği ve özlü muhtevası il• kendi materi vicdanında yqattıiı içindir ki 
her meselesini onun önüne koydu ve yeni inıaaının niabet ve ahengini 

ona ::urdurdq •• 
Yurd ablikıyatı içinde tecelli eden disiplinli yaratma kavcalarınuı 

ulviyetini bi7e o tattırdı. 
Türk olarak ve Türk hesabına zafer kazanmanın zevkini biz onun· 

la tanıdık.. 
Bıqiin Türk kıymetlerinden hareket edea, Ti.irk kıymetleri ile dü-

ıünme kanalı çizilen bil" medeni zihniyet kafaıın .. .ahip isek bu k•fa· 

yı omuzlarımız O.zerine koyan srene co:. dur. . 
Tatıtnı%1a, topraiunısla, htitUn iç ve dıtunızla «oanun arkaaından 

aihyoruz. cO» nun büyük a'dıiım ve bUyük şahsiyetinin emrettiii 
tekilde: Ekekeoaine !. 

Ve reiaictımhur lamet lnöniinün meclis künüaUnde, aeai erkekçe lit· 
riyor; Tflrk camiuınm, tek hançerinin ihtizwarıncla toplanmıt duy-

• suau halinde •• V • lamet lnönünUn sesi kulaklarımızda metin bir akiale 

çuılıyor~ .kek bir milletin dimdik karan halinde •• 
Bahri Savcı 

ATAMIZ ... 
Yanık bainmız bugün, koptu bir haykmJla.
Deidi ti gök yüzüne matemli Mr unıla 

Hakikat içimizi yakarak gidiyordu 
cBaım ıağ ohun millet, Ata öldü diyordu» 

Senin varhim bizim, bizim ümidimiz SEN, 
Herr Türk dinle ne diyor, koptu ti can evimizden .. 

Hayır, bayır ölmedin, semalarda var yerin, 
Çok ağırdın ıırtmda, ıu ihtiyar kürrenin.. 

Böyle büyük bir varlık, yer yüzünde kalamaz, 
O büyüktür çok büyük, bu dünyaya sığamaz. 

Göz yqlan dindjrdi~ yangınları söndürdün, 
Karanlık aünümüzde, günef gibi göründün .. 

1 

Ufkumuzda bir nurdun, güneş ıenden sönüktiiı .. 
Her teY senin yamnda, hatta tarih küçüktü .• 

Kalplerimizde aendin, kafarnızda sen vardın, 
Bir ınet'ale idin ki. on altı milyon ardın .. 

Tarihi paraladın, bırakmadın karanlık, 
Ciltlere ıığmıyacak, bu eıaiz kahramanlık .. 

istiklal yollarını, çiçekle büründürdün, 
Sen semadan düJ111Ü§lün, gene semaya ~öndün .. 

Orada da inkilip, yaratacak bir ruhsun, 
Ey Tanrı kahramanı, yolların açık olaun .. 

Cönüllermiz gamlı, gözlerimiz yas dnlu, 
Kalplerimizde iman, daima ayni YOLU 

!amine and ederiz, hepimiz, kücük, büyük, 
Miiıaterih ol ATAMIZ, ULU ÖNDER' ULU TORK 

Türk genetiği bu andı, etmişti daha o gün, 
Hıçkırarak isyanla, bir defa daha bugün .• 

Ediyoruz, ediyoı-uz .•. Dinlesin bütün dünva; 
Dii§manlanmız sakın, gü tmesin kötü hülya •• 

Bir tek pence S(ibiyi~ Tele sözle paralarız~ 
Bize emrettği bu, ULU ÖNDER ATAMIZ •• 

/ 

ONA bağlılığımız, ancak bu ve bu YOLDUR. .• 
Tt\\Jk~~ Volkan, aözilmttz ilk ve sondur .•. 
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1 Ş~lhüır DahöDll lhabeırDeırö j n.~1~~.~.k~ra~:~=~~ 
• • Şevki UğvT divor iri: 

Hayat pahalılığile mücadele gör~r::~.,:~~~~e~k,:j;:~~ 
Bir fiat kontrol teşkildtı vücude 

getirilmesi kararlaştırıldı. 

nefes yollarına, bilhassa buruna gir
mel~rile vukua gelmektedir. 

Mikroplar bu yallarda m evzii bir 
çok iltihaplar tevlid ettikleri gibi if
raz ettikleri zehirleri vücudun diğer 
örgenlerinde bir çok b<?zukluklar 
ika ederler. 

Bahusus sinir cümlesinde, mide 
ve barsaklarda çok tegayyüre sebep 

iç Ticaret Umum müdürü B. Mümtaz Rek, 
döndü 

tel- olurlar .. Bununla beraber kalpte de 
bir çok bozukluklar husule gelir. Bu
rada mikropların ancak ağır vak'a
larda pek az miktarda diğer örgpn-

kiki erini 
1ktisatl Veklllctı iç tic~ıret umum 

mlldürü B. Mümtaz Rek ile vekaletin 
hayat bahahlıiile mücadele müdüre 
B. Şevket SU re.n anm şehrimize gele
rek pazarlıksız satış ktrnununun tat
bikatı rızerinde tetkiklere başladıkla-
rını yazmıştık. 

B. 1\Iümtaz Rek, şehrimizdeki İkti
.:;ad Vekaleti teşkilatını teftiş ettikten 
ve ihracat~ılnrl:ı. görüşerek dilekleri
ni tesbit eyledikten sonra belediye r(>. 

isi Dr. B. Belıçet Uz ile görüşmüş, 

pazarhk~ız satış kanununun İzrnirde
ki tatbikatı hakında maltlmat almış. 
ayni zamandn piyasada tetkiklerde 
bulunmm:ıtıır. 

lımirtle kanunun tatbikile bazı -ma--
ğazn ve dükkan sahiplerinin ihtika -
ra saptıklan, etiketlere, e:-ıki satış fi. 
atlerinden yüksek fiat ynzdıklan hak
kındaki şikayetlP.r üzerinde duran iç 
ticaret umum müdürU, öu me$elen;n 
halkın lenine hallediJmes.i için İzmir 
belediyesile ticaret oda · ı meınurhmn
dan mürel<kep bir fiat kontrol teşki -
!atı \'Ücuda getirilmesini muvafık gör 
muştur. Bu teşekkül, İzrnirde hayat 
bahalıhğı üzerinde çah~acak, hayatı 
ucuzlatmak için ne gibi tedbirler alı. 
nacağım araştır cak, lazımgelen ka. 
rarları \'erecek ,.e tatbik edecektir. 

bitirerek Ankaraya 
t~i nazarlarını öğrenmiş, kanunun ga
vesi, tatbikatta ne suretle hareket etli: 
eceği hakkında izahat vermiştir. 

Dün sabah B. Şevkı>I- Süreyya ile 
ıirlikte Ankaraya dönen B. MOmtaz 
ıek, Jcanuntin tatbikatı hakkında fk. 
isad Vekaletinin yeni kararlan,.. İz -
nirdeki alakadarlaı-a tebliğ edeceğini 

':>ildirmiştir . 

Kızı sürükliyerek 
kaçırmışlar 

T ir.aret odaları p<rviyomt: lere yapıldı klan görülmektedir. 
İç ticaret umum müdürü, fuar ha- İntan marazi amillerin teneffüs 

zırl!klari1e de meşg~l ?!muştur. yollarında ve en evvel boğazda iç 
F nar ~ahasındak.ı tıcare.t odaları tabakasına girerek zuhur eder. Bun

pnviyonunun, memleketin iktisadi ha larla beraber bir çok diğer amillt'r 
reket ve fa1tliyetini tam mana.sne te-- de sür'atle akciğerlere kadar ilerli
barUr. et~ir~e~ ~ maksadil.e iç. ticaret yerek bir çok iltihaplar tevlid eder
umum müdurl~gU.ne tahsıs edılmesini Jer. Grip çocuklarda pek fazla görü
muvafık görmüştür. len bir intan olduğu gibi süt çocuk

Meclisin dünkü 
müzakereleri 

larında da pek ziyade müşahede edil
mektedir. Bu hastalık çocuklarda 
ciddi bir hastalık gibi telakki edilme
lidir. Hastalık insandan insana bu
laşarak geçmektedir. 

. . Şehrin her tarafında Hasta1ığa uğrıyanları.? ~k~ür~p 
Gecelevın sılahla ~~ah-ı. _ .. . .. . . . ak~ırmaı~nmn v..,e hızlı _ soz soyleclık-

J buyük alaka ı z~ takıp lerı zamanda agızlarıildan firlattı'k-
nudun evine girmişleri d·ıd· ları ince toz gibi halindeki ifraz par-
Kemalpaşa kazasmın Yeldeğirme- e l l çalariyle aağlam ineanlara geçmek-

n· h 11 . d b' • k 1 ~t Büyük Millet Meclisinin dünkü mü- tedir. 
ı ma a esın e ır va a o muş ur. k 1 . . R . . h . . Ç" k" b :f klan d 

• •• • • • • y zn ere erı, yenı eısıcu mur seçımı , un u u ı raz parçacı n a 
t.::lucak kovu halkından Süleyman og- Ankara radyosile bütün tafsilatile çok miktarda mikroplar vardır. 
lu Ali Avcı ve Sül~~'man kansı Fatma memlekete yayılmıştır. Halke\•inin, -Arkua var-
birle~erek ellerinde sllahları olduğu şehrin muhtelif meydan arındaki ho- ( 

~ibi geceleyin Kemalpaşanın Yelde- parlör tesisatı da ac;ık bulunduruldu. S k [ 
ğirmeni mahllesinde Ahmed oğlu B. ğu için meydanlardaki hoparlörlerin ayın O UYUCU arı• 
Mahmud Hamurkarın evini basmış - öni.llerikne tlopl.ananCbinlherce ~a~k meclis mızaf 

. , • . mt za ·ere erı ve um urreısı seçimi 
lar ve genç kızı Kadrıye .rı zorla sil - t t .1 ~ t k 1. k 1. t ki t . F evkalide alı•alin icap ettı... .. . a sı a mı e ıme e ıme a p e mış 
ruklıyerek k~~1rm.ı~lardlr. B~nlar, tiı-. Halkm, alaka ve heyecanı çok yük- diji it aürali Ye fasla tabı ,,.2i-
e\• halkını da olQmle tehdit etmışler - sekti. Reylerin tasnifinden sonra ne _ · yeti bizi, her aıün muntazaman 

Bu teşekkiilün, en mühim vazifesi, sa- dir. Şikayet üzerine jandarmalar. tice bildirilince ve Cumhurreisliğe on iki •ahife halinde intiıar •t· 
~ekte olan .. azetemt~t sekiz ••· tış fiatlerine ait etik :le:re fazla fiat suçluların takibine çıkmış ve ikisini General İsmet bıönU'niln ittifakla se- • ., 

yazılmamasını temin etmek olacaktır. de silahlarile yakalamışlardır. çilmiş olduğu haber alınınca meydan- hlfeye indirmek zarureti lle kar· 
larda hoparıo-rler, kahve'ıerde rad'-'O - 9ıla9tırdı. TUrkiyede, l>izim rota. Gerek gıda, gerek giyecek madde ve .J 

lar b~ında toplanmış olan kalab&hk. tif makinenhı kullandıtı klM 
e.ş) asının topta\l :!iat}etj tna.lfl~ ol - BORSA bu neticeyi şiddetli alkışlarla ve: yoJmar. Talu adeclüniz71":~W·jllifi3 
Juğu için bu fiatlere muayyen bir nis- _ Yaşasın lnönU. iı için yeni parti aelincf'ye kid 
bet dahilinde zam edilerek satıcıların ÜZÜM • me .. cud k~0ı ... -mı•la va•ı'-ti tvt Seslerile karşılamıştır. .. - uı .. • J-

etiketl,,re yOlisek fiat koymaları umu- Çuval malın cinsi Kr. S. Kr.S. mak istedik, sa.hifelerimizi .eJd; 
A k"d i t 

1 1 
k 1183 F. solari 12 18 50 Öğle lizeri vilayete seçim neticesi ze indirdik. BuaUnlerde kağıdı -

mı .,e ·ı e emn ye a tına a ınaca ·tır. ,.,
28 

Ş r..ı . 1: , ı 
ı . nıza chiltL 18 50 17 ıakkırıda hükumetin resmi tebliği ge- mızın Avrupadan gelmesini bek· 

lç tkaret umum mOdurü, ticaret oda- 7~4 İnhisar 8 2;; 13 75 lince Eş ret pa~ada Bnyr m yerindeıı liyoru:z. 

~ında belediye erkam ile e;ınaf ve nrn.- 547 O. tarırn Şir. 14 ıs 101 atım top atılıuıtk yeni Cumhurre. Gene fula ve seri baskı .. be. 
ğaza sahiplerinin toplııntısında hazır fi82 Paterson 13 75 17 isiıııiz selurıılmımı~tır. biyle, 2aaetenin tabı nefaaetinirı 

bulunmuş, iki tarufın nıütalea ve nok- 348 M. iL Nu:1,lı 15 50 16 1 .llılTEM: alcaadıaını da ıörüyoru::ı. Buna 

13 50 lo 75 Atatüı-kün öliimü miina!'ebetile ma- kartı da teabirler alayoniz. Oç 

Gebe karısını 
/ple boğmak istiyen 

adam 
Cumaovası nahiyesinde Güner kö

yünde bir vaı n olmuştur. Hurşid !1 -
dında bir adam, gebe olan kansı Emi. 
ne'ye kızmış ve bir ipi kadının boğa. 
zına sararak boğmak teşebbüsUnde 

bulunrrıu~ •. ·ka r.ısın1 · tazyik. etmiştir. 
Emine gebe olduğundan yeçirdiği bil
yük tazyik ve korku sebebile cocuğu -
nun düşmesi muhtemel bulunduğun

dan bahi!\le zabıtaya şikayette bulun
muştur. 

Suçlu Hurşid, yakalanmış, adliyeye 
\•erilmiştir. 

Hem sırçlu, hem güçlü! 
Çe~me kazıısının Barbaros köyün -

de :\lehmet oğlu Hüseyin İplikçi, ay
ni k-öycle B. :Naci TürÖztin av tüfeğini 
çalmış ve: 

- jandarmaya haber verirsen seni 
öldürürüm, diye tehditte bulunmuştu r 
Suçlu, yakalanmıştır. 

Belediyede 
Belediye daimi encümeni, dün öğ

leden sonra belediye reisi Dr. B. Beh-
çet Uzun reisliğinde toplanmış, Kar-
şıyakada üç sokaiın kaldırım döşeme
sinin inşasına. karar vermiştir. 

-----=: =--
Tuzlada . 

183 1\1, j. 'fımırıto 

168 Akseki bank 

152 Esnaf bank 
143 P. Klark 

119 j. Kohen 
100 A. R. ÜzUmcü 
75 Y. j. Talat 
76 S. ı-:rkin 
61 S. Celardin 
48 S. Gamil 
32 K. Toner 
24 M. oğlu Hilmi 
20 )1. Gtin 

5263 
564813 

5770076 

tem devam etmektedir. Hükumetimiz, dört ıüne kadar, normal tekli· 
yeni emir verinceye kadar bütün res- mide, İzmirin en kuvvetli, en 

16 25 mi binalarlct kon::ıolo~hırneler, halkevi zengin, Eikir, havadia ve kalem 
12 50 18 25 \'e parti binalarındaki bayraklar ma - itibariyle en olgun 1'&2eteai ola-
13 25 14 tem a!Ameti olarak yarıya kadar ~e- rak hizmetimize devam edece-

16 25 
16 

20 

13 14 50 kilmiş vaziyette duracaktır. iiz. 
11 15 --...:...-- --------------

11.~ 50 
1
1! so Zabıtada· - Kemalpaş1da hırs1;lrh 

17 
13 50 
15 25 
13 so 

... Kemalpaşanın Belgediği mahalle . 
18 ~inde hamına! Durmuş oğlu Ali Riza. 

Hakaret 14 2S 
15 .25 Kemerde Kahramanlar · ınahalle-
14 ~inde ikinci sokakta Şilkrü kızı Naci

.re, Si.ileymnn oğlu Haşime: 
1 - Dolandınrı ! 

nın evinden bazı eşya ~alınmıştır. 

Ödemişte hırsızlık 

1 Diye hitap ederek hakarette bu-
lunduğundan zabıtaca tutulmuş ... 

l tur. 

Cziim fiatlm Kumar oynamak 
Fiat Alipaşa meydanında Ali ojlu ara-

Ödemi~in Yazı mahallesinde BHgt 

evi caddesinde 51 numarada Şl.lkriI ka 

nsı 25 yaşında Bn. Zinet Aşıkların 
evine ıirip bazı eşya çalan Galip oğlu 

Niyazi zabıtaca yakalanmış, adliye. 
ye ver'lmiştir. Numara 

7 
8 

lf' 
11 

12 bacı Nihad ve Bayram. s<>kakta ku-
13 1 mar oynarken zabıtaca tutulmuşlar- Esrar aatmak 
13 75 dır. :\lenemen istasyonunda duran 
14 _75 Elbise çalmak Bandırma katarında esrar . attığı 
17 50 Bayraklıda Salhane caddeı-ıinde duyulan ve üıeTinde 72 gram esrar 

1NC1R Xuşadalı Hüseyin Oğlu Şükrü Kara bulunan İzmirli Ali oğlu Fehmi. zalu 
t;uval malın cinsi Kr. S. Kr.S. ve Hasan oğlu Osman Özerln evıe. taca yakalanmıştır. 

340 F. SoJari 7 50 ıs rinde bulunmadıkları sırada canı ı Hıraızlık 
. 199 T. t. T. 1. şirketi 9 50 18 çerçevesini kırarak evlerine giren Dolaphkuyu caddes.inue !zmirlt 

98 i. aranto 7 50 l!'i hırsız tarafından Sl lira kıymetinde Ahmed oğlu Ali Mey el, Mustafa oğ-
88 z. R. Rediti 7 25 1 25 elbise V& bir tayyare bileti çalınmış- lu tbrahimin çamaşır ve eşyalaruıı 

8 B. S. Alazraki ıs 16 tır. Hırsı~ zabıtaca aranıyor. çaldığından zabıtaca tutulmuştur. 

-----
683 

148483 

149156 
HUBUBAT 

Kültürpark • 
sıneması 

Bugün 1 O teftİni uni Perşembeden itibaren şaheserler serisinden 

Çamaltı tuzlasında 80,000 lira sar- Çuval Malın cinsi 
file bir eJektrik santralı inşa ettirile- 1430 Ç. Buğ?ay 
cektir. İnşaata yakında başlanacak- 250 Ç. auhaıl 

Kr. S. Kr. S. 
4 75 6 

16 
34 

16 60 
46 

Namus lekesi w 

filmini takdim edecektir. -
VIKTOR FRANCEN - SESUE HAY AKA VA - LOVIS JOVET 

tır. 

-=-+-=---
Torbalı hapiaha· 

nesinde 
Torbalı hapishane binası 1000 lira sar 
fe<iihırek taruir ulunacaktır. 

442 B. :Pnmuk 

----
Brüksel panr1yırı 

19 uncu Brüksel beynelmilel pana
yırının 12-26 mart arasında açılarak 
14 gün devam edeceği şehrimiz Türko
fı.s müdürlüjilne bildirilmiJtir. 

Tarafından müstesna bir zevkle yaratılmış mevsimin en büyük r 
filmi evinin saadeti, çocuklarının istikbali, kocesuun istirahati için "' 
çalıtan bir annenn ftta yüzünden çektği iıtirabı musavver içtimat. _ 
ahlak! dram .. Ayrıca Türkçe Foka 1 urnal - Renkli Miki 

Seanslar her ~ün: 3,45 - 6. t S - 9 da 
Cumartesi pazar: Saat 1 . 15 de ilave . e~wı vardır. ,,. 
Fiatler: Park duhuHve!i dahil 20 - 30 talebe 10. 15 k• ... ,, • .. r. '.1 ... 

.. ........................ EJııiıiıııiııi .. U.~iıi:L..~----~, 



SA!!lfr:3 -- (ANADOLU: -
Nereye gidiyorsun? 

Cöz yaşı kitap olaaydı hiz bugün 

1 
y•r yüzünün en korkunç ve en uğur-
suz destanını yazmış olacaktık. Ney-

D •• tl • • • •• ## D liyeyim, l'Öz ya.fl kitap olamıyor ... or erın ıctıma gunu, .ra- ~:~·~:;.;:;;;;:rz~~;,::i~ 
' bugün bir Türk çocuğunun masum • t t b •t l k ve aaf kirpiklerinde, Tanrının bairı-rls e es ı O Unaca nı döverek diz çöktüiünü görecek 

ve orada beyaz kanadh meleklerin 
duasını işitecektik.. Neyliyelim ıstı· 

Çemberlayn ile Lord Halifakstan sonra Göring 
Kont Ciano da Parise gideceklerdir 

raplar mermerlerin çetin ve sert &Ü· 

ve rültüaiyle işlenemiyor ..• 
Bugün bir mabedi yıkıldı diyece

ğiz.. Hayır, tem~litıi 'ırkının kahra
manhk deatanlariyle kuran, harcını 

Londrn. 11 (Radyo) _ (Deyli Ek::ı- İngiliz nazırlarından sonra Roma- Fransız ricalile konu.,.up teslıit edecek_ içinin en mahrem hisleri, en asil 
pre::ı_) gazetesine göre, Başvekil Çem- ya gidecek olan .Almnuya hava nazırı ler ve bu hususta verecekleri karardan duywuları ile yoğuran bir milletin 
berluyn ile ı,ord Halifaks, Parisi zi - nıarnşnl Goring ile İtalya hariciye İngiltereyi de hnberdnr eyliyecekler- -yddızh göklere rakip olsun diye· 
yaretlerilıde Fransız ricalile muhtııı.lif nazırı Koııcl C'i:. ano, dörtler koııferan- dir. kurduğu bir mabedin kubbelerini, 
meselelel' etrafında konu~acakhmlır. .sının ne gliıı 'e nerede toplanncağıııı, hir altın bulut gibi aarmak için o, 

• Mütare yir • 
ıncı 

yıldönümü 

Mareşalımız 
bizden uzaklafh bizden ayrıldı, di-
}'eCeğİ2 •• 

Şimdi başlarımız gökler'de, ışık

lara ana olan l>u nurlu nıha dalarak 

Taziyet telgraf l a•ırtarca dü,nnecek ve onun ııayati-ar l nin arkasından koşacağız yıldızlara.. 
gdnd erenlere teşek· Fakat bunları dü,üncem ve aklım 

k .. J • • b ·ıd. . l söylüyor böyle .• Lakin hislerim, du
Ur erı~1l l ırıyor ar daklarımda bir çıl~mlık şeklinde 

Londra, Par is ve Brükselde bü .. vük Ankara, 11 (A.A.) - Genel yuvarlanarak, kirpilderimde topla-
kurmay başkanımız Mareşal Fevzi nan keder bulutla!'tna; 

tezah;irat olmuştur Çakmak Büyük Atatürkün vefatı - Nereye gidiyonun, Atatürk! •• 

' • • ld ~ t 'v t l f la Dı~e haykırıp ~ırpınıyor .• 

12 ll<inciteırio CUMARTESl 1938 

Tayyare piyangosu 
On beş bin liralık ikramiyeyi kaza
nan 30142 numaralı bilet İzmirde 

istanlıul, 11 (liuı>usi -muhabiri - 17050 34!.H:J :13591 19245 36006 
mizden: Telefonla) - Tayyare piy:m- 244G 17734 19781 788 28090 
gosunuıı 26 ıncı tertip lıirinci keşide. 12414 13874 8745 10568 28482 
sine bngliıı Laşlanrh. Kazanan nnmn_ 9375 9254 2367 18481 29991 
raları bildiriyorum: 36697 3770 15330 4810 1605 

30142 6862 22215 14398 3554~ 874 
17351 3320 1231 1728 28301 

50 lira kazananlar: 15000 lira 22967 34702 6107 35951 15237 

29899 
14538 34493 9228 1728Ci 609 
9907 2366G 810 7761 29912 

18070 25280 37190 ~5495 38922 

12000 lira 
20776 8266 l78U4 35778 35829 
15022 1382 

32631 30 lira kazananlar: 
13122 G1G1 1042 21440 3901:5 
13827 37270 35846 13761 706& 

1000 lira 4518 26965 30113 25262 1609 

Beş yüz lira kaza· 
7444 16585 28888 39816 12641 

11188 8676 1248 86059 34974 

nan/ar: 39929 2618 27480 12002 16360 

18690 24361 38863 16104 23323 
14503 2516 6165 ~0211 990S 

16771 27356 35520 13498 16710 
~8638 2180~ 21560 5951 27162 

34510 39456 38726 32131 34573 2D55o 2731 Brüksel 11 (Radyo) - 'Mütare- :\Iechul a~keı· fibidesi öni.inde ya-ımüna8ebetile her taraftan almakta Ner~ye gidiyonun? •• 

kenin yirminci yıldönümü münasebe- pılıtıı mı>rııs i >n çok parlıık olmu~tL~r. 0 uq~. az~J~ e .gr~ _ ve yazı rına · IO/ll/SlS. 
tiyle burada bOyilk tezahürat yapıl- Abide. çclenklt>rle si.islenmıştır. tt"'!ekkurlerını!1 ıbl~gı~a. Anadolu • Ilugi'ın çeldlcn lu bin liı·alık m ü . 
mış ve meçhul asker abidesine çe- Cumhurreis Al her Lebrun. baı:Yekil 1 Aıansını tavsıt etmı~lerıdır. Cahıt Tanyol nanlar: kfıfatı kaz:.ınaıı biletin ı::on çift nurna-

Yüzelli lira kaza· Amorti 

lenkler konmuştur. Daladiye ve butun na.zırlar n~era.- ---=-+--=- 39422 6:i25 7708 27909 ra~ı (42) dir. Bu itibarla (42) ile ne-
Kral Leopold rahatsız oldui-un- simde bulunmus ve a.teş t~zelenmı~tir. Atafür kt n hemşiresi 

1
. •• •• •• 9471 5033 33•152 23499 ~90 ı;; ticeJenen biletler yirmişer lira amorti 

dan, nıerastnıe bizzat iştirak etmi~e- . I.ebrun ~'e Da.ladıye bırer nutuk! Ankara. ll (A.A) _Atatürk hem- 000UDUD llU• 30275 15419 16432 21147 4416 akaklardır. 
rek karde~f prens Şarlı göndermış- ırad eylemışlerdır. şiresi )fakbule Boyian v . At 4239 38806 3886~ 11897 1594 15 bin lira kazanan dünkü ikinci 
tir. Londra, 11 (Radyo) - :\fütareke-ltilrkü .. lSICl ü d 1 •· . e zevcı a- tokları 441 12648 877ı>4 3353 38260 büyük ikramiye Kemer:ıltında Zenı(n 

. i . . ld'" .. .1 .. b n m o 8\ ısıle memleket 
3368 Parts, 11 (Radyo) - Mütarekenin nın Y rmıncı yı onu mı munac:ıe e- içinden ve dı~ından · taz'. l"tf d B 

1 1 
• • ,_ ., d 9 24684 17835 13065 kişesinden satılan 30142 numaralı beş... 

Yirmi • ldö u ü ı k ·· ase- tiyle burada tezahürat yapılmış ve "" ı)e u u a - &ftara 1 mcı aaruıe e - J t b' b'l ti h.b. s h d B 
betiylneıb Yla nRmt o ma r:ı;;a ve kral Jorj Yitoholdaki meçhul a~- ~ulunan ze,·:ıta teşekkürlerinin ibla. kafi inancım ,·ardır. Büyük ,.e kah- J 00 ira kazananlar: l~eh~ed ı Ae Jı~d"ı~rn. ı ı '!ıı e itler e ay 

e ug n, u on orma · • "l hususunda Anadolu A · t b' ·ıı · h' · d b ı 
mA._,al F , n önünde teza- ker abide:;ine çelenk koymuştur. Bu <b • Jansınm a- raman ır mı etın ızmetın e u u- 18517 36127 5!1~0 17889 23019 De'\amh biletlerinizle '.·ılba.ı bı"l t-

- ""i uşun meza . 1 vas utunu rıca f:'tmişlerdir 'l'il k t bölil -' 
htırat yapılmış. n bir geçid resmin- merasime bütün devlet ricali iştırak · nuyoruz. r va an~nm nmez, 34267 25229 25593 37396 30119 lerinizi bu gişeden tedarik edini . Siz 
den 90nra eski muharip!erden birçok etmiş ve iki dakikalık bir sükOttan . hiç bir tecavüze tahammül etmez, 7121 35615 4541 27322 1680l de zengin olursunuz. 
k.iıiı.eıer nutuklar ırad eylemiştir. sonra bir geçid resmi yapılmıştır. • So b r anya hiç bir zor karşısında mi.m hakların- _____________ _ 

dan vazgeçemez, mahlyetı, her zaman- •• --------------

Büc/cey i tasvip etmiyor dan ziyade taze ve canlıdır. Odemı· şte kadın yu·· zu·· n-Türk milleti devlet kurmnk, vatan 
Sofya, 11 (Radyo) - Hüktlmet kurmak kudretinde kendi ceYherinde-

Sobranyaclaki bUtçe milzakerelerhıde ki kıymet \"e faziletlere istinad eden d b• k' 
aıhktı:t kalmıştır. Bu münasebetle yapıcı v~ ynrattc\ bir millettir. en }f va a 

~l' d ı-J b ,, •• A h • kral Bori-;, mnlikiine-ı inden buraya gel S lh .• .. IJgufere, Şlm lcten UfUn Tap Ü• miştir. Sobranya muvakkaten müza- u .. ce:era~kı )oluna btitıln ga~-

Filistin konferansı 

. •Jj • kerelerini tatil etmiştir. Jretlerını asıl bır surette vakfetmış • 

-1<iimetlerıle temaslara başlamışt .. r olan nıilletimfz mecbur olursa kedi- iki kardeş biribirine girdı: 
" d ı . -. . 1, lk f k • si ve şanlı ordusu geçmiş kahraman· B ~on ra, 1 (Radyo) - Müstem-,konferan~a davet <'dılecegmı ve A- y O O S ı • • • b f l d 

ı. •l" narıM ·ualkom Ma·'•donald· 'k b' ht k . R lann hayranlığını celbedecek veni ırısı aşıncıan yara an l .11ı .... , merı ı:ıxa n· mu ıra \'erere vazı- i • h J• · 
~&'.ün beyanatta bulunmuş, Filı:mn yeti l>iİuırcligıfti soylemiştir. ~ sıcum ur namzeaı kahrnmanlıklarJa dolıı olan fedakar Ödemişte (Ihıcı) imanı mahallesin 1 niyerek kudını 1-.ı\·mnğa kalkı mı,, 
ıçın, toplanacak olan konferans hak· p·ı· t' h 1.1 . IJ lf 1• I ruğ, 11 (Raıl~ o) - Slovak parti· göğsünü. en parlak vazifelerle sü!lle· ele fabrika cadc!Psincle JO . .ı numaralı,Hamit te: 
t • ..r h k • . ı ı~ ın ya uc ~ f'rı, .a ur p anı- . 1• 1 • (S" l • 

1 a.ınwa ü Bmetm, şimdıden mavera- . . . • . . • .sı ıc eı·ı ıt er). partisi namına ha_ meğe hazırdır evde kac ın yüzünden bir vaka ol - - O benim se\ gilimtlir , koğamaz-
yı şeria l'e Irak hilkumetleriyle te- na rıaret edılmedıirı takdırde konfe- riciye nazırı Vulkof:41'" .· ·. t' . : . . .. muş • iki kardeş biribirine girmiştir. sın. 

. . ·. 1.1 .· . h b h 1 ~ 1 rı~ase 1 Türk mılletını az zamanda büyuk 
nıasa geldiğini, Suriye ve Lübnan hü- ı·ansa ıştırak etmı) ece' eı mı a er cum ur makamına namzed göster. . . . . . . Hadise şöyle cer.ran etmiştir: Demiştil'. I:u ~tizden iki kardeş n-
k.Ometlerinin de, Fransa vasıtasiyle vermişlerdir. nıiştir. hır medenıyet sevıyesıne yükseltmış. :Mehmet oğlu Y:ışar Serbesin e\İn- rasında kavğa çıkmıştır. Yaşar, eline 

Türk milletine en kısa yoldan temiz de oturan küçük kardeşi Hamit Ser- geçirdiği odunla Hamide hücum etmis 
R . . cemi\'et hapıtını. feyizli terakki '.rol- bes, ?wdenberi seviştiği Emine adın- ve onu başından yaralamıştır. Kun: 

A •k d ı•m eısıcumhur te/:rik• ların; nçmı~ olan inkılapçılar kalp da hır knclını, gecelı>yiıı e\•e gatirnıiş duracı olan Hamid de yanında bulu_ 
merı a a seç feri ka;uf buyurJu/ar ve vicdanımızın en aziz yarlıkları- ve odalardan birine kapatmıştır. Bu- nan falşeta bıçaı ile Yaşarı tehdıt 

nu haber alan Ha.midin ağabe) i Ya - etmiştir. 
Demokratlar daima ekseriyeti muhafaza edi· Anknrn. 11 (A.A.) - Reisicum- dır. ŞEll' Serbes. müdahale etmiş: Kadın yüzilnden ı;uçlu vaziyetine dtı 

l C ' . . f [ hur 1 met 1nönü buırün ~ant 15 de Arkadaşlarım, - Ben evimde böyle ey}ere tahnm şen iki knrdes ~akalanmı~. adliveye 
yor ar. umhurıyetçı/e r, bu sene az a ll. 1\1. MecHsi~deki merasim salonun Millet hizmetinde vazifelerin en mül edemem. Şimdi mıu kovacağım. verilmiştir. " · 

re I kazandı/ar da a-ıkerJ ve :'!i\°il erkanın ve kordip- iyi ifa olunmasını emel edinmek baş. - - ... 

Vaşington, 11 (Radyo) - AmerikaJ Ruzveltin parti:;;i, daima ekseriyeti ' lomatiğin tebriklerini knbul buyur. hca ika:g:~ızrlır. SükOn. isti.har Ye H k • 
f!aylav ve ayan seçiminde, ge{'en inti- muhnfaza etmekle beraber, Cumhuri- muşlal'cltl', emn ~·c ıçınde çalışmaktan başka ere reıs 
hab~tta yalnız 77 saııcJalya alan Cum_ 1 yetçilerin l.)u muvaffakiyeti kar~ısın-I ~İsmet İnönü kendisin~ ~n;ı t~bri- nrzusu olm_ıran milletimizi anarşi-
hurıyetçiler, bu sefer ı 75 mebus ka .1 da bir dereceye kadar sar::;ılmışl:ırdır. katta lrnlunaıı orta ve buyuk elçıJer. den ve cebırdcn uzak, bütün vatan-
zanmışlardır l le avrı ayrı görüşmüşler ve iltifatta daslar için mu"sa\·ı· b" . t h · · "' ır emnıve 3 • 

bulunmu~lardır. vaı;ıı içjnde bulundurm - · h . 
R · · h · k b 1 · · agı cum urı-ç • J h b eı,.;ıcum ur resmı a u ıçın mec· yetin en k tl. . . . . 

in - apon ar ı· lise teşrif1erinde olduiu ıtibi avdet- ıyme l nımetı bılıyoruz. 
lerinde de askeri merasimle karşı- Vatandaşlar arasında muhabbeti 

S lanmış ve uğurlanmıştır. genişletmek ve derinleştirmeği en 
üngende bir hava muharebesi olmuş şerefli va2U'e sayıyoruz. 

· k Ç d Reisicumhurun Arkadaşlar. ve ı i in tayyaresi üşürülmüştür . ·rork ıniUetinin en-feyizli hazfne~l 
Tokyo, 11 (Radyo) - Japon or- ta~·ynl'eleri, Sllngen şehrini bombar- teşekkürlerı B.~Yük MilJet Meclisidir. Geçmişte 

clulaı·ı, Çinlilerin terkettikleri Çon dıınan etmi~ler. büyük zayiata sebe- Ankara, 11 (A.A.} - Taziye tel- butlln zorluktan yenmiş olan Tilrkf .. 
Yan §ehrini işgal etmişler ve ilerliye- biyet yermişlerdir. Halk, panik halin gr.'.lflarına ve intihap münasebetiyle Ye B.tıyQk Millet Meclisi gelecekte de 
~ek, Kanton -·Han kov demiryolu il- de şehri terk etmiştir. Bu esnada vu- · temennileri ihtiva eden telgraflara büyQk s~adetlerin 2afer ve muvafta. 
~etindeki Yukeu kasabasını da zap- kubulan bir hava muharebesi neti- 'karşı rei!!icumhur fnönll kendi tees- kıyetlvuı başlıca kaynatı olacak· 
te.rıemişlerdir. cesind~ i1:i Çin tayyaresi düşürülmüş silr ve teşekkürlerini bildirmeğe A· tır. 
Şangyah, 11 (Radyo) - Japon tür. nadolu Ajausını t&vsit buyumuışlar- ----+-·---1 ~ d~ 

ELHAMRA sinemasında 1 

Bapnd•a 1anlanm1t 
Dolaplıkuyu mahallesinde Kaya

cık sokatıııda Mebmed otlu Bedrf. 
B. H~yiııe ait llmarinalar fl.zmıı: 
de OYDarken dQşmtJş, bafllldan yara
lanırııştır. Yaralı. bastahaner-- kal
dırılmıştır. 

LOREL ve HARDININ 
Bugüne kadar bir çok filmlerini kahkaha ile - rieş'e ile gördünüz. 
FAKAT EN SON ESERLER[ ve bu senenin yegane büyük ve yeni 

filmleri EŞSİZ BlR KAHKAHA TUFANI OLAN 
TÜRKÇE SöZLU 

LOREl • HARDI 

... ISVIÇREDE 
1 Kadar sizi güldürecek, eğlendirecek bu 

ŞAHESERi hiç bir vakit hayalinizden bile 
1 Geçirmis olmazımız •. 
' ~EANSLAR: 3 • S • 7 - 9 GEC1RMIŞ OLAMAZSINIZ 

~--.... ------------iiilıillllıiiiiliilili..., 

1 

Emden 
Köstenceden Varna-

y a gitti 
T. Jakir Bükreş, 11 (Radyo}_ - Alman Keçecilerde inkılip sokafmda 

Emden kruvazl'.iril, bugun Kl>~teuce- Nuri kızı Dudu, Mııştafa oilu Meb
den Varnaya hareket etmiştır. mede, adliye binasında Darmalı Ali~ 
--':"'::0--...... --....,-....oı~-- Hüseyin Hasna kızı Nedimeye hah· 

Hayır seven bir ret ettıklerınden .zabıtaca yakaıan • 
mışlardır. 

yurddaş Bıçak tatımak 
Hayıraever tüccarlardan H. Hilmi Karantinada HalU Rifat paşa cad-

Kuyumcuoğlu, dün dli yetim çc.cu&-u desinde Aptullah oğlu Ha;ıanm U~ 
~iyıiu-IJlijtir. tünd~ bir bıı;ak bı.ıl\mmı.ı,tur. 

Güzide romancımız Kadircan Kaf. 
lı'nın Anadolu okuyucularına 

nefis bir hediyesi 

Emsalsiz bir Türk kor
sanının kahraman-

lıklan 
ANADOLU, bir kaç &'iln sonra 

JIEREK REİS> namını taşıyan Ye 

hepin.izi bQytlk bir hayranlıkla. büyilk 

bir heyecanla kendi etl'afında toplı
yacak şaheser bir deniz romanına 
ba,lıyacaktır. 

Hidise, Fatif Sultan Mehnıed u -
manında a-eçiyor. 

Aşk, deniz , harp ve kahramanlık, 
bu Türk korsanımn hayatında bir bay
rak ıribi dalgalanıyor. 

Mı1t/,.krı ,.,~,P,Vltf1r7! Lh"·~ ' l\•rlıNw [{aflı 
·-----------------... ....... ..__.__._. .... 
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Hay~,Ae 

fa kıy~ 
amanlık, vatanperverli , muvaf. 

~~~ref ve faziletle dolu olan inönü .. 
r 

mutlu ki, böyle bir ev/ad yetiştirdi. Bugün varlığı ve 
1 
1 

' ~-r~ 
Bü:rük rei•imi,; garp cephesi .ku

mandanı iken 

ne 
e erleri ile iftiharla göğ'iümüzü kabartıyoruz. 

~ ..... · . .-.------
nu tf'.<;\·i,\'l' ~t'ldinin bulunıışundıı. Atatürkiin gjJah VC' dıt\'ll al'lrndaı;;ı 

o tarihlerdP ~·ıizlrnşı olan 1:-.ınet be- olarak. birinci planda bir kahraman 
yiıı rolii çok büyük olıiu ve binhası- bir y,ltaııpnver mfı.tile çalışmağa 

lığa terfi etti (1!)12). YPmenclen d~i- başladı. 

niışliııdP Halkan harbi lıitmiş \'e !'\Ulh l\Iahnımi.n•t ve -<el'alet içinde bıı
miizakerplpı iııP başlanmıştı. Diıılıcışı lunaıı Lir millet ordusunu kuvvf'tlcn
İc;met hf'y, mii-.;axir nl, rak hn mü7.·t- c1ir0rl'k boğııc:.n,·ıl> o·ihi hir v; ziff' o -

1 
h.oı>l<'nlc bulundu. !arı bekliyordu. H em ıl~ düny:ı ile 

Mi.iznkcrelerın en muıuıkaşalı mey boğu'imak, teknik km·\·etleri. savıla
zularındaıı bil'i olaıı Dimetokonun rı. ::ıenetlf'ri bol rli.i~manlarla boğu~
o~manlılar elinde kalma"ı idi. fnönü, mak .. 
bu tezi kendisine has zeka ve kud- Harp devam ediyordu. 
retle idare etti ye düşünce=-ini kabul Talih, onun kendi namına kayde-
ettirmeğe de muvaffak oldu. Cihan deceği •le Ro~·adı olarak, şerefle. hak 
harbi patladığı ıonralarda İRmet bey ederek ta~ıyahilPceği hir zafeı· ha
urtık ka,\ makamlığa tt>l'ri etmiş bu- zırlıyorclu: 

lunuyordu. ) Birinci İnönü zaferi.. 
llk önce birinci orclu erkanıharbi- GC'nenıl lııönii hııra<la dü~mnnı 

ye~incle, mlitNlkibeıı ıımumi karar- pi.bküı'lırıtis, \'e tı.ırihi hayatının şölı

güh şııLe nıüıliil'lügüııue lıuluııdu. retli bir hale-ıini yaralmı~tır. 

~, 

1 
Lozan kahranrnnıııı, cumhuriyetin 

ilanım mliteakip ba~\'ekii!et sandal-
yasında görüyoruz. (:~o tesriniev:vel 
923) • 

Yürüyen lıir l.'emiyetin İ:? mnkaniz
masıııııı başında nıes"ul bil' hükumet 
~efi o'nr, k yurulmad, l, tı:,anmadan, 

kendismi bütün istirnhattan ve hak
larınıfan mahrum edeı ek. en büyilk iş. 
lere atıldı. yıllarnı :--tıreıı g;;ı.:Pli, güıı

cWzHi nwsaisi ile nıenılekete \'C mit 
!ete binlerce esn verdi. İktisat, idare, 
l\Ialiy"', Dahili.' e ... "nfia, Şimcndffer 

işlerimizi. kencfüiııe ha~ enerji ile ve 
milleti l yl.i;:i.ini. giilılürecek, hayat 

I kun c.i.1i t .. zelf,ı ip adıracak i~lcr ba
şardı. 

Bugün, 'l'ilrkiye cumhuriyeti tari

hinde ikinci clf'vlet rei!-<i olarak seçi-

1en ve hepimizin tam bir itimad ve 
. evgi;giııi kazanmış, Tilrk tarihinde 
parlak ve şerf'fli bir mevki yapmış 
olan büyük İnönü, talihin lzmire 
bahşettiği l.>ir güzel tesadüf eseri 

l!Jl5 te mil':ılaylığa terfi etti VP sıra-I l'.u!rn. ~Cl'ke~ El~L'nt v~ ~n.ene:-;iı~in 
siyle. dördün1..ü, yirminci ve i.içüncü 1 tedıbı takıp erler. Turk mılletrne. ~·u7n 
kolorı\u kurnandanlıklarında hulun- , gülüp günı fedakar uııcınrlnr hali nele 
clu . .l.\fütan~ke de\•riııdc. İnöııünii, , kahraman Tlirk ordu içine sokulmuş 
harbiye nezareti mütes~arlığında. i olan bu lıayclnllar siüü~ü. general in • 
biraz oııra da sulh hazıı·l;klaıı ko- öııüni.iıı kuvveti ile ezilmiştir. (0 ta
miıwontmun riva ... dinde görü\'oruz. rihte, rdskumhtırtımuı. nıiralaydı.) 

1. • ı k. k ·kunç b·ır u.çu•·u Fakat :\lillet :\Iel.'lisi onıın bu bü-
mpaıa-or u ·, oı • 4 - •• 

yük ve knhramaııca e~erlcı mm 1'nr~ı-

Bu tiıı ,\·ıınLı t hir koşesinclen öbür 
kö~e-:inl' gideıı ~inıvıı<liferler: onun
dur. l':ırnyı kurtaı·ını~tır. Denk büd
ceniıı banisi odt r. lkti!-mdi te§kilatımı
zı ona lıorçluy ·z. Türk maarifi ve 
memleketin lerbiye~i isi üzerinde is
rarla ve mevzuuıı l!hcınnıiyetiııi derin 
bir ~ekillle kuvrıyan odur. 

Reisimiz ve ü rihimizin .~erefli sima
sı geıwnıl İııüııü :ıe hrn1 irtihal' henı 
de onuıı Türk milletine daha C'ok hiz
metleı· göreceği 1e inıan ediyoruz. 

·•~·<:~a 

General lamel lnönü, Lozanda Rumen ve Fransız murahhasları 
ile bir arada 

olarak, İzmirlidir, yani bu şehirde/ mun yanı başında idi. Devletin hay
doğmuştur. siyeti bebad edilmişti. l\f addi ve rna-

Kudret ve meziyetlerini, büyük va-ıııevi bir .sefalet ve inkıraz başl mıştı. 
tan aşkını, ideali~tiğini, fazilet ve Memleket t:ık~im ediliyor, muhte
cevherlerini bütün Türk milletinin lif yabancı kuvvetler, Anayurdun 
tanıyıp bildiği General İsmet İnönil, müteaddid yerlerini i~galde devam 
Osmanlı harbiye nezareti muhake- ediyordu. 

ı sıııLln, 1 anı bir kacii r~ına~lık gi;steı e

rek keııılrnini nıilliv.-lığa terfi ettir-
di. ( ırı21) fakat general lııönü. kı:-ıa 

. . 
ismet İnönü 

bir müdd 0 t sonra luönünde, tarihin - Baştarafı 1 inci sahifede -
(ikinci !nrinU ı1feri) 11 t :rarııtmakta mekle ona karşı olan nihayetsiz mu. 
gecikmedi. habbet, merbutiyet ve tükran hiale-

füiyii h. Millet mcclbi bunun üzeri- rini bir defa daha izhar etmiı bulu. 
ne ktmdilerine bütün garp cephesi ku- nuyor. 
mandanlığını tevcih etti. · .. .. .. . • •. .. • İsmet lnönünün devlet idaresinin 

Biiyük Sakarya harbine, işte bu sı- Atatürk ve lno.~~ mıllı mucad.el~ gunlerınde.. . . . . her şubesindeki yüksek tecrübesi Ata 
fatla iştirak ederPk Türk a~keri ta _ sı muv:ıfık görülünce. bu muhım ve. ahecleyı bır s.anlı de~t:rn S!'ıbı mılletıne türkün başladığı büyük ve emq)aiz 
rihinin keydettiği büyük hizmetleri ve çetin işi de, milli menfaatl~r ve Osman/ve memleket.ıne getırı~ken, .onu ana eserin itmammda hükumete ht>r sa-
yararlıklan gösterdi,:\1eclisin res- lıı tarihinin esaslı bir şek~.ld~. tasfiyesi ':atanrla yenı ve şereflı Yazıfeler bek.

1
man için rehper olacaktır. . 

mi ve aleni takdirlerini kaza,ndı. Bu arzusi)·le , kahraman lnt..nu ne V'e - lıyordu. .. .. . . , .. A~atUrk~on--aonr meme e ın 1.. ·~ 
~ .. l\Ie~leketie buyuk lıır ınkılap, bu- sek ıdereaıni kudretli ellerine tevdi 

yuk bır kalkınma hareketi başlamış- etmek için İsmet İnönüne malik bu
tı. Bakımsız, teşkilat•nz. parasız, yor- lunmak Türk milleti için hakikaten 
gun, \'asıtasız. bin bir ih1iyaç içinde büyük bir talih saadetidir. 
kıvranan vatanı yükseltmek, milleti 1 İsmet İnönünün cumuhur riya.e
yeni bir medeniyet seviyesine çıkar- ti büyük Trük milletine kutlu 0 ) .. 

Pıak, yeni bir hayat, yeni bir iş, yeni sun •• 
bir telakki yaratmak lazımdı. 1 

I ~ 
Hamdi ~üzhet ÇANÇAP. 

G. İsmet lnönü 
mat dairesi mümeyyizi :keıı vefat Vatanın k,ılbi artık Ankaracla 
eden ·Reşid beyin oğludur. 1884 te, çarpmağa başlamıştı. Yegane ümid 
İkinci Beyle sokağı ilerisinde :\fe- kuYveti orada idi. Güneş, omdan do
dine yokuşundaki evlerinde do~muş- ğabilecekti. Başka hiçbir kurtuluş 
tur. İlk ve orta tahsilini 1zmir iptidai yolu kalmamıştı. - Baştarafı 1 inci sahifede -
mektebinde, Sıvas askeri rüşdiyeRile inönü bu vaziyeti takdir edenlerin gün bunu yerine getiririz. Teşkilatı esasiye kanununun 'bize emrettiği 
mülkiye idadisinde yapmştır. Lise başında idi. Bu gürtl~ ve kavrayışla vazifeyi ifa etmek de en büyük bir vecibedir. 
tahsilini de Istanbulda Halıcıoğlu taşıdığı vatan aşkı, onu da Ankara Bundan evvel, çok aziz ve büyük ölünün hatrı.rasmı tebcilen bet 
topçu idadisinde bitirmiştlı'. Yi.ıksek yoll}nna surukledi. (20 l\Iart 1920) dakika ayakta ve sükUtte kalmanızt istirham ed&'rim.» 
tahsilini harbiye topçu ınıfında yap- O, memleketin bu karanlık gü- Bu son sözler üzerine bütün meb'uslar ve ~ıedisi takip edenler aya-
tıktan sonra erk!nıharbiye kısmmı nünde>, ancak namuslu ve vatanper- kalktılar. Artık teessüre hakiın olmak im~m kalmamıttı. Gözya,Iarı 
bitirmiş ve 1!>09 da yüz başılıkla yurd ver olanların arasında teneffüs ede- ve hıçkırıklar başladı. 
ve ordu vazifesine geçmiitir. bilirdi. Millet Meclisi, ba~tan bap. ağlıyart'lu. 

l\Ie~rutiyetin ilanından bir müd- lnönünü, istiklal mücadele11inde . . w • Hıçkırıklar arasında bet dakib süren bu sükutten sonra, Mecliı 
( 1 ) ı Y h t ')k d f 1 k Ed" b l .. "l f el • ela f •rikligye rılrlı. Degerlı arkadaşının VP •• B Abd'"lh lik R d kr det sonra 9 O da marn a ya a- ı c a o ara , ırrıe me usu o a- bu~·u < za <'r en soın a · c . . . . d At til k reııı · u a en a le o~· söz alarak: 

k k .... ·· 'I 1. d h 1 k 1 'k 11 . ("l Aw t fl?2) zelrı cevherını takdır e en a r , ı T kil rafmdan uyandırılan kargaşalı ları ra gonınız. •• ec ıs ona er a • ·uc - yiı c;e r ı. » ~11 ~ O<; · ... .. . k'l - eş · atı esasiye ka~m.ınun 34 üncü maddesi mucibince Rei-
ortadan kaldırmağa memur kuvvet- ret ve liyakati ile mlitena~ip olan Harp artık bitmişti. Cihan. bi.iyilk 0~~ Mu.danyaya g.~nderc~ı ve ve 

1
' sicumhur intihabına ba§lıy<Yruz.» 

ler kumandanlığının erkanıharbı mevkii verdi; onu erkanıharbiye rei:-ı- bir hayret içinde bu büyük ve tarihi murne!'l!'lı! olarak gosterd~. . 
1 922

) Dedi ve saylavlann l&imleri okunarak rey taplanmağa ba§landı. 
olarak Yemene ~önderilmiştir. liğine seçti. hadiseye bakıyordu. Nihayet silahla- Bu ko~lfe~ans, 54 teşr:nıevve h. l'f Reyler tamamen toplandıktan sonra, Büyu"k Millet Meclisi reisi: 

] ı ·· ·· · · ı c tt t k' ·ı b"t··n me~e tam yedı gun Tdrk tezıne mu a ı Bu kuvvet askerl har~kat yapa- Genera nonu, mılletın ve meme- rın kat'ı sure e .er 1 1 e u 11 · - ' • - Rey vermi,~en arkada• var mı? 
• • • • v • • • • b d h ıı ı aı:1ı ye mutaassıp noktaı nazarlar general J :r 

eaktı. Fakat ımparatorluk ı<laresı, kelın yaşaclıgı zamanın kıymetını, rn- l elerın mafla aşın n a 0 unm · ı t .. .. .. w • F· k t Diye sordu. Müteakiben: 
1m ·ı b' . 'l j d·w· b .... k f d k- 1 k t h el A pa clev•letlerinin vakıl nonunun kar:-ısın<la ugrnştı. a a am Yahya ı e ır ıtı af akdi aı·zu- te ıgı uyu .. e a arı ve gayre - ~susun. a . \TU

4 

• • .. •• •• •• • • • • • - Rey venniyen kalmadı arkada§lar. Şimdi kur'a ile dokuz arka. 
sunu da gösteııyordu leri pekala bılıyordu. r1caları ıle sıyası temasların başlama- · buyuk lnonu, harıkulade hır nüfuz d f w• T .fi .... b d il . 1 ak ıl kt • . . . a aeçecegım. asm ara ura a, em o ar yap aca ır. 

ve kudretle Türk tezını gahp çıkara- Dedi. Ve kur'a çekti. 
rak, Tilrkiyeyi mahkum eden mahut Tasnif komisyonuna; 
Sevr paçavrasını ortadan kaldır<lı ve lımail Mehmed Ulu (Sıvas) Mebrüre Günay (Afyo ) • F ik S 

1. k tı· h"" b. '11 t 1 k ' n • a oy-ga ıp, ·uvve ı, ur ır. mı e_ 0 ara lu (Niğde), Hüriye Öniz (Diyarbakır); Yahya Galip Kargı (Ankara); 
konuşmak hakkını temın ettı. İamail Hakkı Veral (Sinop); Numan Aksoy (Antalya); Nuri Cökte

Mudanya konferansını Lozan sulh pe (Aydın); ismet Eker (Çorum) seçildiler. 
müzakeresi takip etti. Burada vaziyet Meclis reisi, komisyona: 

1 daha derin bir siyaset kavrayışı ve -Arkada,Iar lütfen burada tasnifi i.rayı yapımlar. 
mücadelesine ihtiyaç gösteriyordu. Dedi. Tasnif on dakika ıürdü. 

Müteakiben B. Abdülhalik Renda neticeyi §U sözlerle bildirdi: . Bunu başarmak vazife ve şerPfi de 
İnöntinUn bahtiyarlığına düşmüştü 
ve hariciye vekili olarak Lozana gitti. 

Lozan masası. bütün mukavemet 
ve tehditleri, bütün dolanbaçh, karan
lık ''e gizli yolları ile onun karşısına 
dikildi. 

Fakat, İnönü davasına iman ve bu
nu mtid~faaya azmetmiş bir abide gi
bi, bütün selabetiyle, onJı:ırın menfi 
mukavemetlerini birer birer kırarnk 
kendi ismini tekrar tarihe yazdırdı. 

Lozan kahramanı. 
Lozan bfitün maziyi tasfiyeden ge

çiriyor, Türk istiklalini, tam bir mil
let mana ve şumulü için de tesbit edi -
!'ordu. 

İnönü, Lozanda jmzalattıı·dıiı mu-

- Neticei irayı arzediyorum. reye 348 arkada, İ§tirak etmiftir 
348 reyle ve ittifakla Malatya meb'uıu General İsmet Jnönü Reiıicam: 
hurluğa intihap edilmiştir. 

Kendilerine haber vermek ve burada yemine davet etmek üzere 
(20) dakika celseyi tatil ediyorum. 

Netice alkışlarla karşılandı. 
20 dakika sonra Meclis teisi Abdülhalik Renda, celRnin açıldığı

nı bildirdi. Biraz sonra, Meclis kapısında görülen Reiıicıımhur General 
ismet İnönü, coskun tezahüratla ve alkıslar arasındıtt. kürsüye doğru 
ilerledi ve şu suretle vemin etti: 

-«Reisicumhur sıfe.tiyle Cumhuriyetin kımunlarma ve Hakimi
yeti milliye esaslarına riayet ve bunları müdafaa.. Tiirk milletinin saa
detine sadıkane ve bütün kuvvetle !\arfı mesai,. Tiit·k d~vletine tevec
cüh edecek her tehlikeyi kemali siddelle men.. Tiirkivenin san ve sere
fini vikaye ve itaya ve duruhde ettiğim va:r:ifoni"1 ir.sh .. t111a hasrı nefa 
etmekten ayrılmıyl\cağıma, r?.111usu"M ii:rerh1 .. ·söz veririm.» 

(Alkıılar ve Allah muvaffak etsin ı~zleri) 
.. 
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Çeviren: ASIM KÜL TÜR 

~(adınlara bedava 
tuvalet! 

Harhın önüne geçe .. 
bilmek için 

Bütün düuya djı>löşılıyor ve her rilk bir !ıleş ) aktık. Balkan dağları 1 ıııız lıo,\ ı.~ lJiı· .kPI'\ nıı 1-ınşı:,;ınılu Ld 
yerde tarakkiden \,aşka bir şey gö- çok soğuk yapıyul'.. Du runıaııtil-. rıı:ıını:t. lıizi kul'kuttu y Otoırıolıiliıııiı 
rünmiyor. Fakat birdenbire eski k~nıpııı rotoğntfını almak iı;iıı, ı.ır- J,unınıuş lıir ı;.ıy .'·atug-ııı<l:.ı ~aatte :dt 
Avrupanın ortası~a iptidai bir böl- kada~larımı:t.Jan biri yüksek bir ka-j ınış kilonwtre süratle ilerliyonlu. 
ge keşfediliyor. ya üzerine çıkmı:;ıtı. Onun yüksekte j Bir Bir siklon iarafıuuan sallanıyor 

.Bir günde 2000 kişi 
şıklaşıverdi. 

Kn<lm ve: kddmlıgı ülakadar eden 
·eylere dair geçen gün Londriıda ilk 

Bir "Cenevre Milletler kooperatifi,~ 

!efo ola~~k bir sergi açıldı. Bu «K~- y . ) arııı ta u ruza uğrıyacakmış gibi. 
hn sergısu t~v~let, mo?a, spor, eg· ı azan. 1 tek gazete, bir tek parti yok ki telı-

teşkil edilmesi ileri sürülüyor 

Bu böl R d d bulunuşu hayatımızı kurtarmağa ve-I duk, arkamızdan korkmuş, şaşırmı~ ge omenya a ır. h . b · .. .. .. d 
Tul,..,. ·ı B ha...._ w d T sile oldu. Çünkü uzaktan, bir toz k:ı- bu va §1 eygır surusu var ı. Çok şa 
~ ı e a ta\gt arasın a, u- . . _ ı . . . ence, salon gıbı muhtelıf mevzuları v·k M .. . likeyi haykırmasın. Tayyare ve ge-

1yrı ayrı toplanmakta ve bunlara ı tor argorıt ne tayyare isteniyor. 
na nehrinin sahillerini yıkadığı bir sırgası~ın sür~.tle hız~ d~~ru gelmek- yanı şükran kı hıçl.ıır arızaya uğra-
kücük adada, Razim gölü sahillerin· te oldugunu gor"1:ilşt~.' : ".~sekten bu 

1 
madan ilerliyerek küçük bir vadide 

de balıkçılar yaşamaktadır. Bunla· toz tabakasını hır surunun husule tevakkuf ettik. Birkaç dakika s _ 

nüteallik şeyleri teşhir etmektedir. 5000 tayyareyle iktifa edilecek.-
Serginin açılısında İngilterenin Harbin ilk baharda patlıyacağm- ti.r. Halbuki Almanyanın sem.·~el 2 

1 · d d An k _ getirdiı;ini farketmişti. Bu sürü vah-ı . . on 
rın ev erı saman an ır. ovanı . 1 .. . .. . • . . • ra venıden uzun yelelı hayvanlar. 
na benzerler Hiç bir veçhile Afrika şı_ at ar suri.l:m ıdı. Vahşıce kışnıye-ı ' •. .. . .. . 

·üksek ailelerine mensup bir çok :lan gene sık sık bahsedilmiye baslan bın tayyare yaptığı biliniyor. Önce-
·adınlar bulunmuştur. Bunlar ara· • den k b d') · b' b h 

:nıstır. ay e ı mış ır yarı~. a usus 
ıında lngilterede, kadınların hakla- • Münih anlaşmasının ertesinde, ki sownunda .sul~ değil harp mevcud 
rnı müdafaa sahasında senelerden- dünyayı sardığını görmüş olduğu- o~dugunu bılmıyen yok. Bu adeta 

kab·ı l . . k .. d f k d'l rek gelivorhırrlı Bu havvanlal' kork- 'dan ıbaret bu suruyu bır toz fuiına-
ı e erının ın erı. ar e ı emez- • · · · ,· d lill 

1 B d k d'kkat' e- muşlardı. Bunun için dört nal koşu- sı ı~ın tı gorc '· 
er. ura a en ço nazarı ı ı ç k B b' L · .. ı · d · 

k ih ı 1 · · b. 1 e yıl yorlardı Bir dakika bile kaybetme·- eyaz ır e,·gır en oıı erııı e ııli en c et, av a et ermm ın ere . · . . . 
Un b .d. B 1 b sızin derha1 bavullarımızı otomobıJın Bırıız dı.Jıa kııç.tıktun sonra durdular cvve e enzemesı ır. un arı u- . ... . . 

·· 1 J d b d' "' ıçin(l atarak vola konılc.1uk. KunıelPt'<' a,\ rılarnk sakın hır surefü gun ya nız aponya a azı ını .. . ' · 
... · 1 d b I b·1· · Eğeı sogukknnJığımızı muhnfazn otlııımıgu b:ı§lndılaı·. 
ayın er e u a ı ırız. k 1 · 8 . h · t k · ı · ı ı k 

R • -1 .. d üzer· kuş1ar1a do- etı=:e idik ve kayaların ar ·:ısınc a gız- u 'a şı opra ncl:<ı ~o ac;ı ma sn 
azım go un e, ı .. h t'I . . l . b' k 1 

ıu birçok adacıklar serpilmiş bulu- lenmek suretile kııl;,n idik clnhfl ı.rı n- re ı l' ıı'.san m.ır esrne ta ı ı ınıy~r-:: 
nuyor. Hududun ufuk tarafındaki reket etmiş olacaktı. Fakat_ te~·- IJ.u .'~ıh:-ıı be,;gırlcr ele tutularak ehlıleş

)eri çalışan Flara Drummond, lngil- 'TIUZ bü"·u"k u··mı·t b' d b' . . bır uçuruma atılıştır. 
· ·ık k d b' ı L d' J ır en ıre erımış A 'ka . '!renın ı a m me usu o an ey ı Tibidir Paris.te Lond 'd B 1· • men dan hıç bahsetmiyece-

\stor da vardı. Eski İspanyol krali ' · • re 8 • er m • w · O d h b' . 
le, Roma 'da sulh müzakerecilerinin gım. . a arpcı ır ~rperme geçir-

·esi Ena da sergiyi ilk gezenlerden _ı .... 1 · . Jk l I h mektedır Fakat kendısini doO.rudan • . 1 -:ıonuş erıru a ıs amış o an teza ilr- e 
ırı o mu~tur · • d - tehd'd t • ak Ak . · . • . ler, nesıJ oluyor da yerini her yan- og~uya ı e mıyen uz -
Merasımde hır çok meşhur lngı- ~' "k Jd· - . . .. 1 . I denız veya orta Avrupadan rok da · · k d 1 d b -:ıan yu l!le ıgı ışıtı en rıvayet ere . . . :o: • -

z artıst ve B~porlcud a ıFn arı . aD u- Sırakmıştn?. ha zıyadc Pasıf ık okyanusu ve Japon 
unmuştur. un ar an ransıs ey B 'Jk ı -k t b' hAd' tehlikesinden cndi..-:ededir. kısmı kızıl dağlarla muhattır. Sahil- den sırsıklam olrnu~ b~ beygırleı~ın tırılı)·oı-. 

Jeri Heronlarla doludur, ve burada durumu, kişnemelerı, hıç alışmadıgı- - Devam edecek -
·ı· k d . l . . K S u, ı ua ış a şaşırtıcı ır a ıse A l 

ngı ız a ın artıst erını, ey tam- 'b· .. ·· .. F k .d ] ... h . lmanyaya ve ta1vaya oelince · ·ı . M. . K . l d 1ı ı gorunur. a at ı eo 011 ı tıras- • o 
1ers tenısçı en ısıs nç ey e ı k k' 1 . . b l bu iki devletin imparatorluk emel· kflmelerle vahşi ördek vardır. Tuna --------------

Deltasındaki kuşlar cenneti buradan 
başlamaktadır. 

Sazdan yakılan ııteş etrafına dizi
lerek geceyi bekliyoruz. Yavaş ya
vaş vahşi kuş ve ördeklerin de sesleri 
kesiliyor. 

Karısını öldüren ada
mın masalı 

"İri yarı bir haydut, elinde balta ile 
üzerime hücum ettj ve ... ,, 

Kanalın Uzerincfe içleri saz ve 
ağaç kömürü dolu difrt kayık duru
.vordu. Ateş yakılıJor, ve onun par
lak ışığıle su üzerindeki garip hay
vanları göı-ilyordum. Bunlar Kormo
ranlardır. Umumiyetle kayaların üıı
tiinde yaşarlar. Bu kuşların turada Londrada işlenen bir cinayet, bir elim. Bu sırada, üst katta bir gürül 
ne işleri vardır? Fakat bunları ya- katilin sucunu saklamak için zeka· tü i"ittım. Arkasından bir çığlık. 
kahyan balıkçıldır. Her birinin bo- sını ne şeytani bir şekilde işleterek Derhal koştum. 
yunlarına oldukça kalın birer hal- herkesi kandıracak bir plan kurdu-! Karımın odasında iriyarı yaban 
k:ı geçiril mi§, ve birer ayağı da uzun ğunu gösteriyor: cı bir adam vardı. Eline bizim bah 
ve kalın bir iple bağlanmıştır. Bu Corc Pol karısı ve i~i çocuğu ile çe kapısının arkasında duran baltny 
esirler bu suretle muhafaza ediliyor. beraber Londranın fakir mahallele~ ılrnış, üzerime doğru yürüyordu 

Sert bir ses derhal bu kuşları su- rinden birinde küçiik bir evde yaşa- Karım korkudan bayılmış gibiydi. 
Ya atıyor, kayıklar önünde yüzü- maktadırlar. Komşuları bu kırk beş, Adamla tek basıma başa çıkam 
:Vor, gagalarile durmaksızın suyu ka- ellilik adamı pek soğuk bir kimse yacağımı anlayınca, «imdad !» div 
rıştırıyorlar. Kayıkta yanan ateş bü- olarak tanımışlardır. Polün karısı ise bağırdım ve koştum, komşuları Ç<' 
Yflk, koçak binlerce balığı etrafına çok cana yakın bir kadındır; mahal- ğırdım. 
topluyor. Bu kuşlar o vakit hepsini lede kendisini sevmİ) en kimse yok- Odaya tekrar geldiğimiz .zarnnr 
\•tıtma a ~ıdı~yorlar. 1\:uşların her tur. İki cocuk da henüz ilk mektebe '.~dam, karıı11ın boynuna baltayı in 
blıi bazan onar hatta yirmi balık gitmektedirler. direrek onu yere sermiş ve bahç 
tutuyor. Çok yutmak hırsı gözlerini Bir pazar günü, saat sekizde Pol kapısından kaçıp gitmisti. 
bflyütUyor. çocuklarını kiliseye gönderiyor ve «Adamın hırs· z olduğu muhCtl· 

Fakat boyunlarında ta~ıdıklnr1 hal kendisinin biraz hasta olduğunu. 

ı kak .... Çi.iııkii, karımın odasında!< ka, bu kuşu yalnız balığı ,·akalama- gelemiyeceğini söylüyor. Anneleri k l I 
1 

I 
160 

1 .
1
. 

1
. 

sına milsait . bnlnuyor, yutmasına de henüz uyumaktadır. onso c a )U unan ngı ız ıra" 
imkan verrnivor. Avcı bu halka- Saat dokuza doğru komsular Pol• da ortada yok .. Bu parayı ve diğe· 
nın tfi kuşun' göğ~üne inecek kadar ]arın evinden doğru bir çığlık işidi- kıymetli şeyleri almak icin girmi 
balıkla dolmasırn bl?kliyor. Bu dere- yarlar. Koşuştukları zaman k€1rşıln- olan hırsız her ~Iralde bqltı",Yl'. ~ars• 
ce geldimi bu defa halkan boğazına 1. .. .. k · · d p l k sına çıhıccıklan korkutmak ıcııı al - . rına e ı yuzu an ıçın e o çı ı- F k 
doğru çekmeğe başlıy<tr. Kugun boy. · mıştı. "' at mukavemet gorunc 
nunu tnzyik ediyor ''e ağzından, ha- yor: karımı öldürmekten de cekinmedi. 
zılan daha can Iı bir halde, balıklar - Koşun 1 Gelin! diye bağırıyor. Kadının kocasından şüphe ed' 
~cpete düşmeğe lia!5lı~·orlar. tş bittik- Evde hırsız var! Kanını öldii, üyor- Jiyor 
ten sonra kuş g~ne serbest bırakılı- Komşular, Pol ile beraber, mer- Pol, bu ilk ifade-sinde adamla ç<ır 
:\·or. divenleri ikişer atlıyarak üst kata pı~tığını söylemiyor. 1 falbuki yü 
. Titrek bir zirn. aç kuşlaMn gert çıkıyorlar. Burası, sokak tarafından ziind~. göziinde hazı izini ve sıyrık 
se>1leri, kara renkli kayıklar, balık- birinci kattır, fakat evin bahçe-siyle lar bııluıımaktadır. Bunların sebt"b 
cılann buruşuk çehreleri çok kaba bir hizadadır. Ve oradan girildiği za~ kendisine sorulduğu zaman: 
bir manzara teşkil ediyor. Tezadlar- man zemin katı sayılabilir. - Haydudla carpıştım, diyor 
ln dolu olan bu zengin A vrupada ge. Bu katta bahçe üzerine ikisi pen- karıma do~ru ko~tuvum sırafla adar 
çirdiğimiz ba gece ne tuhaf bir gece- cereli olan Lir oda bulunmaktadır. 1 İİ7.0 rİTT'le yiiriidi.i ve baltayı kaldırd· 
dir. Tayyare ile ~ük1:e~e ~ Raat ~esa Polun arkasından koşanlar bu odaya I E.lımle baltaya brsı koymak. iste 
fede bir yerde bın, ıkı hm yıl once . . I .. d"kl"'tı' ...... anzara 1 cı.,, ve o zaman bc>!•aıı• 1 ke-skın ta 

gırıyor ar ve ger u ' •· · .. .. .. . 
kullanılan ~asıtalal'la balık avlanı- karsısında dehsetten dona kalıyor- rafı yuzumu sıYırdı ge-ctı. 
Yor. tbrail şehri bu adtt~·a birkaç ~a- lar.' . 1 Fakat, ) ömlan nıuayP.m·.de görü 

at uzaktadır. Bu şehir büyük siloları, Polün karısı yerde arkası üsti.in lüyor ki, Poliin yiiziindekı yarala 
Yüzlerce otomobili, Avrupanın huğ- uzanmıstır. Bovnundan kanlar ak- balta ile d_~il ustura i]e hasıl olmuş 
da'ı' ticaret merkezi olmakla maruf- maktad;r .. Ve bası bir \'ana gitmis- tur.,, . 
~ . · B' ·ı 'd k. I b-. b l d · B•ı Pol üzerindeki si.!pheye ıll lıtr~ tır. ıraz ı erı e an ı ır a ta ur- • 

Yalnız DU kadar da değil. bu me- maktadır. amil oluyor. Ondan !';Onra, yapılar 
1 k'k "ld" "l k d kocas· deni Avrupanın ortaı;1ıncla vahşi bey- Zavallı kadının kocası: tar. ı at, o. uru en. a ının 

R'irlerde vardır. Rmılar Sof yaya bir - Eyhlh ! diye bağırıyor. A<:l~m -(;z 0 rindt>ki ıo;iiphelerı daha fazla kuv· 
kaç saat me!'lafede bulunuyor. Şipka karımı öldürmüş kaçmış, tutun! Ko- vetlendiriyor. 
dağlarını aşarak Sof yaya doğru yo1 şun! Nerey: kaçtı acaba! ~mdat l. 1 Bir ker~. kadı?~~ ~~sınd21ki kC:~ 
alındıfı vakit çamurlu ve iki adamın Polisi çagırıyorlar ve hır taraftan solda, Polun dt"dıl.!ı gıbı .. 160 fngılı:z 
kaplayamıyacağı kadar bürlik ağaç- civarda kat~lin kaçabileceği .yerler li~~sı ~-alan olmad•;,.ı. tes~nt ~lun.uyor. 
h ormanlardan geçerken şimall Ame aranırken bı_r tar~ft~n. da, bogazı~a 1 Çunku, bunlar foku bır aıledır, bu 
lika ormanlarını hatırlatan fevkaıa-1 keskinlemesıne ındırıl~~ bal~.a ıle kadar paral~r! .olamaz. . . 
de güzel dağlık bir bölgeye vanh- aldığı ağır yara altında olmek uzere Sonra, bıtısık komş~~a~dan. hırı· 
~·or. Bugftn burada bir otogotrad ya- olan kadın hastahaneye kaldırılı- nin görr.liikleri de çok muhım hır de-
Pılmaktadır. Bu ezici iste binlerce yor. lil te«kil etmektedir: . • 
asker Çalışıvor. Fakat b~mdan baska Pol karakolda hadiseyi şöyle an- Kadın, Pollardan gelen ılk çıktıg 

• , J • ·d· · 't } bahçeve fırlı-'-'ahşi, sakin geniş bir Balkan da var- atıyor: ışı ır, ı~ı .me~ 1emen . ~ . 
dır. Burnda menekşe renginde dağ- - Karım biraz hastaydı. O esna- yor ve ıkı evın arasındakı .du~arır 
la1• cl~rin boğazlarla yekdiğerinden da odasında bulunuyordu. Odası iistiinden bakıyor: Cina~:etı?. :7len· 
ayrılıyor ve buradan yazın kuruyan bahçe üzerindedir. Çocuklar da ya- diği odada yalnız Po1u .goruy~r. 
Çaylar geçiyor. Bu uzun boğazlarda nıb;şındaki odada yatarlar; ben de Adanı, yere eğilmiş bir vazıyettedır. 
Çok zengin otlak yerleri hasıl ol- üst sokak tarafında alt kattaki oda- Odada başka kimse: yo~~ur. Halbu· 
llıaktadır. Vahşi beygirler de burada da. ki, Polün söylediğine gore, o anda 
l'aşıyorlar. Bu vahşi beygirlerin bu- Her pazar sabahı çocuklarla bera· haydudun da orada o~ması ve karşı 
ı·ayu nereden geldikleri ve burada her kiliseye gideriz. Anneleri gitmek karşıya buluıınıalnrı lnzımdı. 
ti.asıl barındıkları bilinmiyor. Menşe- ist~mediği zaman ben alır götüriir· •. Cinayete sebeb ne? . 
leri de malilm değil. EYet bunların ~düm. Fakat bu sabah, karım hasta 1 uhkikat buraya geldı~tı;n son 
ltıenşeleri de, son zamanlarda tspan-' olduğu için kendisini yalnız bırnk- ra. müddeiumumi kanaatını tama-
\'ada görlilen deve :-üriileri gibi meç- mak istemedin:. 1 miy!e .ediıı~nıs b~ılunuyor :_ . 
huı bulunuyor. 1 Cocuklar gıttikten sonra ben de K~tıl, hız7:,ll kadıııın kocasıdır 

Dar bir vadide kamp kurduk. Bü- odarna çekildim, traş oldum, giyin- Evlerme cenıne boyuna'.$ korkunç 

lf .. 1 . .1 . . arının, ır an erının ve un ann 
1 

• . k 
·o çu en temsı etmıştır. j w d - J h l dU erının e i dünyaya geçirmekte ol-

Bedava tuvalet ogulrklugu yankı~d esdap arın} ve Ş· duğu teh1ikeyi anlatmak isini bas-
k 1 'Tlan ı arın ne a ar evam ı ''e vır- ... 

Sergiyi miim ün o duğu kadar çok • b. k kt . Jd • .. •. ·.. kalarına bırakıyorum. Bazılan on-
d . . . . I ıcı ır ara en o ugu goz onun-

a ının gezmesını temın ıçin güze ie tutulursa pek de hayrete mahal ların h~rp potansiyellerini, bir kaç 
ir usul bulmuşlar: Her isteyen ka- ı, .. lmaz T tk'k'm'z· d h .1 . .. aylık bır harbe mukavemet edemi-

• b d l l ~ . e ı ı ı ı a a ı erı go- . Ak • ına e ava tuva et yapıyor ar, saç- 'Ürürsek bu k k l b l d _ vP.Cek sekılde tela kı etmekt~. di-
k ı .. 1 . . b • or u u se ep ere a ... 1 . d b'l~ k. A! . f I ·uını ıvırıyor ar, yuz erını oyu- 18 az tt!"İri ol ıy d';ı. .k. . . gt-r erı t" ı .1 ·ııo; man ve ta yan 

1 . l m an ıl!ler ı ısının l k l . . l .. l'k h b or ar, masaı yapıyor ar. :le katılma"ı ı·"ap etı·w· ·. .. .. .. ıava uvvet erınm lir ı te ar ın 
B 1 d ı · · 'Ik ] .. •· tgını goruruz. . . . . . . 

u suret t'. a m sergmın ı açı · Bunların birinci.:ıi, her memleket- netıcesını hır kac hafta ı~ıııde ala-
1ığı gün 2000 kadın bedava tuva]et 'e matbuat ve rad) onun bütün ho- cak. kudrette okluğunu temın etmek-
·aptırmıstır. Bu işle sergide yüz - l ) tedırl 

)ar ör erini elinde tutan silah fab. er. 
rce berber ve manikürcü meşgul k 1 Şur""s m h kk kt k' h " d ~ ri atör erinin ve ölümü istismar e _ " ı u a · ·a ır ı er .~er e 

';ir ve her üç dakikada 12 kadır -:!enlerin saman altında su yürütme- ve bilhassa Parisle Londrada oldu-
öyle bedava tuvalet yaptırıp sergi· , d k b d d k b d el l 

eri ir, i incisi d~. partilerin siyasi ğu gi i ora a a as eri Ü c er mi -'e birer canlı manken gibi dolaş· 
"rıktadır. meşgaleleri, körü. körüne hırsları. li ekonomiıe o kadar ağır basmakta· 
Sergide bir de «mod<\ san'atı ti· · .. • dır ki, az çok kısa bir zaman içinde 

lngiltere'ye bakalım. Krallık hü· uçuruma fırlayış mukadderdir. Ne <-ıtrosu'!> açılmıştır. Bu .. ada moda 1{\ımetine karşı muhalefet, B. Nevi! 
'.:emberlayn'in akıllı ve metin oto- kadar mantıksız görünse de, harp, 
·itesi altında muhafazakar1arın ik- hükumetlerin nazarında, bu suretle 
idarda bulunmasına tahammül ede- önüne geçilmez bir netice, daha doğ· 
niyor. İşçiler harekete geçiyorlar. rusu en. kolay ha] ekli diye görGn
'Jiberal partisi döküntüleri tezahfü- mektedır. 

ı alakadar eden mevzular Üzerincfr 
~rtip edilmiş piyesler göstt>:rilmek 
-dir. Cün<lf" yedi defa olmak üzere 
·krar edilen temsilin her defasın· 

'a 1 500 kişi bulunmuştur. 1
erde bulunuyorlar. Nazırlıktan Bu korkunç ihtimali göz önüne 

Kadın sergi i Londranın en bü- nahrum bazı eski veya genç rnuha- getirince insan hayretten dona kn
·i.ik eğlence yeri halini almıştır.Çi.in· 'azakarlar bile teşvikkar mikrolar lıyor. Na ıl oluyor da, medeni mem
ü, sergide, satış da yapıldığı için '· arşısında rezalet diye haykırıyor- leketler O eylul ferahlanmasından 
.ışlık manto, elbise, sapka, ayakka· ar. B. Eden büyük gürültülerle top sonra böyle bir çılgınlığa düşebil
ı alacak olan bütiin kadınlar orayc- •e cephane istiyor. B. Vinston Çör- mi ]erdir. Hala 1919 hayallerine, B. 
osuyorlar ve l'n son modelleri gö 

0 rek, ihtiyaçları olan sevleri tedarik 
diyorlar. 

Sergide on iki kraliçe de intihar 
dilmistir. Güzellik, şıklık, sevimili 
k, temizlik, ev kadınlığı, sporculul 
ibi mevzuları ayrı ayn temsil et· 
lekte olan bu kraliçeler sergide lı<'I · 
ikaten bireı kraliçe gibi dolaşmak 
adır. 

----!--=-

Fedor 
)imal kutbuna beşyü

kilometre yaklastı 
~ 

Moskova, 1 O (Radyo) - Fedoı 
dındaki buzkıran şimal kutbuna 
)eş yiiz kilometre yaklaşmıştır. Bu 
lavalide soğuk sıfırın altında 25 de· 
·ece olduğu halde, buzkıranın kap
an ve efradı, tetkiklerine fasıla ver· 
nemi~lerdir. 

ıir adam olan hırsızın girdiği, kon
oldaki 160 İngiliz lirasını aldığı hep 
Jydurmadır. 

Karısını öldüren Pol, bunu bas-, . 
{ası tarafından işlenmiş bir cinayet 
Tibi göstermek ve katilin kaçtığı ze-
11abını vermek istemiştir. 
. Fakat zekasını pek iyi işleterek 
~urduğu bu plan, sonunda bozul
nus, kendisinin suçlu olduğu mey
iana çıkmıştır. Fakat, Polün, karı
ilnt öldürmesine acaba ne gibi bir 
3ebeb vardı. 

Din1enen sahitlerden biri bu hu-
3usta malumat veriyor. 

Pol bir kaç gün evvel, bu tanıdı- 1 ~ına gitmis, 25 lngiliz lirası istemiş·ı 
i. Adam, bu parayı çocuklarının 

mektepteki tahsil poliçes,ne yatıra 1 

~ağını söylemiştir. Fakat, ~teki ci,. j 
bu parayı veremiyecek vazı~ f"lt~y 
miş. Pol, bunun üzerine çok ked"'r'i i 
bir halde evınr dönmi.iş. 

1 

O giinden sonra Polü FÖr~rı~.,, ı 
µek durgun oldugunu sbyhiyorler. ! 
Adamın karısını dü iıne di.1~i.ıne ak_! 
lına fenalık gelıp ölc.llıı müs olduğu
na ihtimal H ril" or. 

Pol, mahkemt>de suçunu inkilrdcı 
devam etmektedir. 

il, Amerikn'ya hitap ederek Mü- Benes hi kumetinin ortadan kalk-
1ih sulhunun «muazzam bir f,..Jake-t ması. netıcesine varmış olan seraba 
ılduğunu Vf' sulhun ancak BB. Hit- kf'ndimizi kaptırmamız mümkün 
•r ve Mussolini'yi tehdit ederek el- mlıdür? imkanlarımızın üstünde bir 
'e edilebileceğini haykırıyor. oo!itika takip etmek istemi~ oldu

Bunun için de bizim kağıt frank- ğuınuz, , erine getirilmesi intihar 
arımızla milyonlara ve milyarlara te demek olan teahütlere girismi~ ol
:{abül eden astronomik miktarda duğumuz içindir ki Prağda «ElvC4 
ngiliz lirası silahlanma ma~rafları- da J· ransa> diye düşünülmü~ ve söy
ıa tahsis edilmistir. Sokak lngilizi- lenmi tir 
ıin bile \'atanperverliği galeyana ge- B. Çemberlaynin lngiliz - Alman 
iyor, neredeyse o da askeri hizmete vakınlasma ını tasarladığı, B. Hit
\lınmasını istiyecektir. lerin F ransaya bir kere daha uzun 

vadeli bir saldırmazlık paktı teklife 
Fransa'dn nyni manzara. Güniin hazırland ı ve İngiliz-Fransız- ltal

biiyük meşgaleleri (radikal kongre- yan paktının her zamandan ziyade 
si, yeni teşrii seçimler, müstakbel lüzumlu olduğu bir sırada cermen 
"kseriyet) ancak milli müdafaa ha- düsmanı ve Sovyet dostu Fransızla· 
kımından oı taya çıkmaktadır. Tıpkı - Devamı 6 ıncı sahifede -

Müzayede 
ile fevkalade büyük satış 

13 İkinci teşrin Pazar günü sabah saat 10 da Birinci Kordon Tay
yare ainemuı.nı ~eçince. Gün doğduda polis noktası yanında 4 No. lu 
evde maruf bır aıleye aıt fevkalade zarif ve nadide mobilyaları müza· 
yede ıuretiyle satılacaktır. 

Satılacak mobilyalar arasında masif cevizden mamul kabartma 
aynab büfe: 4. köşe açılır yemek masası, 6 adet maruken sandalye, 9 
parçala yem bır halde }'Ün kadifeli koltuk takımı, sigara masaları, tül 
peoncere perdeleri ve kornezleri, kristal Cl\mlı v1t~n, gayet ivi ıesli 
(RÖ~HfL_DT) .markah yeni bir halde Alm n piyanosu ma taburesi, 
elek~rık avı:ıelerı, kristal camlı aynab büfe, Rus dikis ve nakış ayakh 
~~~na. ~~k. k~n.atlı aynalı dolaplar, yeni bir halde İngiliz mamulitı 
ıki dırekh ıki kı,ılik bronz kesme karyola ma somya, krist~l üç aynah 
tuvalet, ayni maldan iki komodino, 6 lambalı T elefonken marka rad
yo. yeni bir halde ({Ü7el bir armonik el ve ayaklı. kolonolı portmanto. 
poker masaları, iki adet birer buçuk kisilik çift kesme nik~] karyola 
ma Amerikan somyaları. Kadifeli !tenzlonklar, bir çok y .. rnek iskemle· 
1eri, duvar saatı, aynalı ~emsİyf'lik, ~ parça alon t2\lornı, iki ki,ilik n;~el 
k~smf" k11.rynlft. ort11 ml\!111.1an 2 deri koltuk, y~<Ylı bovl\ vP basma tı:ıblo
lar. parav11n nikt>) portm11ntolar. B11yaıı tuva eti, 2 ı:ıdf't köse camlı kü
tüphan~, ''t:ni bir haldf" cocuk arabaı.ı, <livırn, komodinolar parsel,.n iki 
çiceklik ~azo. elf'İt>rler. kuşlu ayna. AÖmine avna n, nyn!\Jı şapkalı"" 
camlı orta masa, Ş11m tabure, plak ve bir Mk halı v..ı seccadeler ve saire 
bir çok lüzumlu eşyalar açık artırma suretiyle satılt1caktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 

Aziz Srnık . 
Fır.-.at artır.., ·a !'af onu 

T 0 /efn N ... '2056 
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------------~~-~~~~~-----~-~~=~=~~--(ANADOCU) 

1 

Her bin önün~ geçebil- Tehdit ft:mıl' ıkırlC'J hııl,ııh mahkl'mc•sın 

Ş• k " t} k elen: 408!1 
ı aye er me i!in Odacı Cevad iki kişiyi izminıe 1.ıa::turnktn bııışlurnk cııcıde-

---------..---- - Baştarafı 5 ncı Sahifede - sinde uıı tkı.ıretile i:ştigııl eden Emin 
Suyu ke=ilen ev rm mil1eflerin faal iradelerine kar· Lehdit f"tmis PiJllle tar:il'ından akciemce mcıhkeme-

tzmir lkiçE"şmelik Uln\·ol caclde"in- sı bu nihai taarruza tesebbü:. etme- Ocçen gün Karcı.ı\ akada ~lectivc sii- ye müracattl:ı $eringen soy :ıclının 
ele 461 numarah evde oturmaktnyını. !eri mümkün müdür? . be bina,;ında bir rnka olduğunu: Ya- Pi~ :tlc olarak cleği,;tiı-ilmesine karar 
E\ imdeki su te:si::ıııtınm saati \•anın- Cihan sulhu müzakerelerine, B. manlar suyu dairesine.le hademe Ce _ ,·el"ilmesini istemiş Ye icra kılınan 
claki taksim musluğundan ,;u ;ızdığı Ruzveltin ilh~m etmiş oldu~u ve varl ~<hnda birinin, belediye Karşıya. muhakeme ~onunda: Bu Seringen so
hakında onbeş gi.ın evvAl vaki milra- son dörtler mülakatından sonra ye- ka şübe.~i miicİiirü B. Kaniyi tabanca yadınm rerlne karnr verilmiş ve key
cantım üzerine şirkt-t tarafından gön-t ni ~v.:u~amn ~konomik ve politik lle tehdit ettiğini yazmıştık. fiyet kanunu medeninin 26 mel mad
derilen bir amele icabını raparak su ı statusuı;ıu tanzırtı ı!!decek olan en - Heber aldığımız~ göre, odacı Cevad, desi hükmiine tevfikan İzmirde mün
sızmtısına mani olmt ş ve bir fao.ıtik ternasyonal konferansa sıra gelme- işi nelen çıkanlmtı<nndım muğber ve teşir Yeni Asır gatetesinin 17 /7 /938 
takma ücretı olan .virmi kuruşun şir-1 den .öne~ nisbi~ sil~~sızlanmanın bir metee~sir olarak bele{live dairesine tadh ve 9913 sayılı nüshasile ilan da
k"'t veznesin& yatırılma ına dair Lir emnvak:i olacagı gune kadar millet- gitmi,, işinden çıkardıklarından do. hi edilmiş ise &! Eminin 937 senesin. 
de makbuz itnza ettirmieti. Bu yirmi lerin kuvvetli ve bu itibarla da iyi layı hem B. Kfmi'ye hem de !l.ll işleri de mahkemeye müracaatla Ağam so 
kuruşun hemen yatınlmamış olmasın silahlı bulunmaları elbette ki lazım- milclürü B. Ali'yi tal.ıanı; .. cmı çekerek yadını Seringe_n olarak değiştirilmeııi 
dan suyum ceza olaNık iki gündür ke- dır. tehdit e~tiklen sonra kaçmıştır. n; k~rar aJd~g~ anlaşılmış ve dairei 
silmiştir. Şirkete milracaat ettim, 1 Milletlerin girişmek arzusunu aıdes•nce vakı rndei mtıb"keme ts!ebi 
(usta başının emrile suyunuz kesil _ kuvvetle izhar etmiş oldukları silah- lzmir ııhkinıı ~ahsiye ~u!h hukuk bu suret.le muvafık görUlmtiş oldı.ığun 
miştir.) dediler. Şirkete bu tamir mas. lanmn yolundan artık onları hiç bir mahkemesiııdt:ıı: 4091 dan Sermgen soyadının ref'i hakkın. 
rafı olan yirmi kuruştan başka bir hükumet çeviremez. Kendilerine Jzmirin Tm11ndu :Meııt!ıı eadde:o;inde daki 28/6 93~ gU.n ve 2005/1401 sa. 
borcum olmadığına göre suyumun lempo:ıe edilmesine ramak kalını~ forun karşı.,ındu 24H s~yılı evde otu- yıh kararın ı~t~lıne. karar . ve~ildiğf 
böyle keyfi olarak kestirilnii' o1ma-1 olan harbe karşı milJetlerin duyduk- ran ve Ege petrol ~irketi gaz i~lerinde gen_e ~- medenımn 26 ve 445 ıncı macL 
ından şikayetçiyim ve bu şikayetimi lan dehşet hissi bundan böyle onla- ç1:1lışaı_1 v_e 5 3 933 dt> ölen .Me!ınıetjdes~nı~ oııuııct~ fıkrasile ~s_o_inci mad

alakadar makamların nazarı dikkati- lrrn mezbahaya göttirülmelerine mil- oglu ~lenmf't Ha~eriıı alacaklılarile desı hükümlerıne tevfikan ılan olunur. 

ne arzederinı. 20 kuruş için bütün Lir 1müsaade etmiyeceklerine delildir. borı;luları Hfüı tarıhııııieıı ıtibaı·en bir ---=--~-------
ev halkını susuz ve fena vaziyetU:ı Dirijan sınıfların, istet istemez, bü- ar içinde alacak 'e borçlarıiıı mah _ Doktor 
bırakmak doğru mudur? ltün kuvvetleri ölümün ahmakca kemeye müracaatla kayıt ve Leyan Bu••rhan Bengu•• 

Hasan uçurumuna değil hayatın velut ova- etmı:leri ve bu miic.ldet geçtikten son-
••••~••••ıııiıl;•••• larına doğru tevcih etmeleri icap ı·a \"arisleri ne şahsen ne de terekeye MEMLEKET HAST ANESI Amiral Horti edecektir. {zaft>tle taki~J edemi~ ecekleri· tebliğ GÖZ MÜTEHASSISI 

Pariste içtima etmiş olan enter- makamında ılan olunur. 1 Hastalarını her gün öğleden 
Kasa ıehrinde teza· nasyonaı ticaret odasının h:ıyırıı te-' DDktor sonra Beyler sokağındaki muaye-1 

hüratla k [ d şebbü~ünü işte bu manada telakki nehaneainde kabul eder. arşı an r etmek ıa.zınıdır. D · Al· , ____ ...... ııoıiiıli-.-.... -.;.... __ 
Budapeştıt~ 11 (Radyo) - Amfral 1 Korkunç lspanyol harbiııin be:ııe- em ır -ı T. d 

H
1 

tortl, ~u~Un Kasa tehrine muva:sn-,ri vicdanı neftetle doldurduktan s~n- Avrupada tetkik r.ey.lhatinden 1 - ) r·e e -
a etmıştir. · · l kJ ed ·· 1m· ı· H t 1 h .. Kr 1 . . ra sona ermesmı Je em en once, ge 1§ ır. .as a f rını er gun r 

batU: naı~I, refakatmde bulunan her memlekette milli ticaret oclala- muayeueh~ne<ıindf" k bul eder. Dr. S. Sırrı Tine/ 
nazır ar ve matbuat erkiniyle rının bugünkü me~galelerinin dar - __: t 

birlfkte halle arasına karışımş ve te- 1hududunu Avrupa ç.erçevesinde ge-ı MERKEZ HAST ANESJ •tanbul esld Alemdar Sıhhat 
zaAhilrfratla

1 
Hkarş~lanmıştır. l nişletmek için derhal işe girişme le- GÖZ MÜTEHASSISI Yurdu hekimlerinden 

m a ortı Macar aske•·leı·ı·nı'n l d ı o h 1 D k l J Hastalarını yalnız gündüzlerı· ka-, • tini temenni e e im. ou ca sma arın o or yaptıtı bir weçid resmın· 1• takip e'" 1 · b " bul ve tedavi eder 
, • 6 ı.-\programı önceden emin ir surette LJ - · fıılştir. çizilmiştir: Van Zeland raporu, Mil- .rıalid Baran ._ ..... _________ _ 

Jetler Cemiyeti ekonomik komitesi Kı·ra'ık 
P 

2 inci beyler sokak, Hamam apa raporu. Pol Elbelin, Fransi Oölezi- Karııaında No. 45 
nin, Jak Dübuanın etüdleri.... Her 2ün 3 den 7 ye kadar Tütün deposu 

Amerika denizcilerini Bütün memleketlerde, nizam ve TELEFON: 3806 • i~ esnasına m üstenid bir sulhun ha- ._ ___________ .;.,,,;,;_ - Sekiz bin balya tütün için çok 
elverişli ve mükemmel bir depo 

kabul ettı dimleri olan eski muhariplerden mü- - Diş doktoru 
Roma, 11 (RadyE>) - Papa onbi _ zaheret gören enternasyonal ticaret 1 

kiralıktır. lstiyenler, Banko Di 
Roma ikinci müdürü B. Muzaffe
re müracaat etsinl~r. ·-:------'l"inci (Piyu), dün Napolfye vasıl olan odası hareketin başına geçmiye yük- Hatiçe Azra 

Amerika denizcilerini kabul etmiştir. sek liyakat ~ahil>idir. Gözden düşen Demirelli 
kollektif emniyet sabık mabedi ne- Salihli hukuk hakimliğinden: 
den tabel~ınna cCenevre. milletler 10 ~enPdenbel"i Ga~i b vurında Sulihlinin Adala nahiye~irıcen • •a ANADOLU kooperatifi> firmasını yazarak ye· 8 ntrtnaracla !crai tababet eden J{a. zım karısı Haktlıenin kocası • ·a?.ım 
ni bir hayat bulmasın. tiçe Azra ha talrırmı Gazi bulvarı aleyhine açtığı ihtar davsguulnn dn. 

Günlük siyasi gazete Miiletler f"emiyetinifı yegane ha- doktor HuHi:-ıi be.r cı:ıd<le~lnde 42 \'etiye iizerinc davalı gelmemiş ve ıltt· 
yırlı şubesi olan Enternasyonal İş .No. da kabtıl edecektir vacı tarafından gösterilen şahiLleı 
bürosunun yanında böyle bir mües- ;::::..::ı:=========d dinlenilerek muameleli gıyap kararı
scsedcn daha faydAh ve asil bir eser Bu:unmu' fotog""' raf nın ilanen tebliği için mahkeml 

Sahih ve Başmolia.rriri 
HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 

tasavvur olutıabilir mi? "' 2/12 938 günüııe bırakıldığın . 

maki nes·r dan davahnm mahkeme gCinü 

Umum! neşriyat ve yuı iflı:ri mQ. 

düıil Bamdi 6zhec Çaıiçat -1DAR EHA.NESl 
1mı.it İkinci Beyler sokak 
C.Halk Partui bina!l içi.ndo Kral Karol 

Londrada tezahüratla Telgraf: 1ıoıit - AN.{DOLC 
Telefon 2776 .• Poıta k.ntn!ıı: 415 

kar şılana.cak 
Bükreş, 11 (Radyo) - Kr~l Ka· 

rol, Lomirada büyük tezahüratla 
karşlanacaktır. 

- - - -

ABONE ŞERAf'ft 
Yıllıjı HOJ, altı aylığı 8Jl 

L.:uruştur - l ı 

Yabancı memleketler ı~ 1enel.ik . 1 

ohone deretl 21 llıada 1 Viktorya istasyonunda ve Pukin· 
gam sarayında cereyan edecek olan 
merasim, radyolara aynen verilecek-A.NADOLUMATBAASL.~DA. 

- - BASIU!I~TI R tir. 

1 Fahri Riza Bayraktar 
Sun'i aza amil ve mütehassısı 
Franaada Kolen Matyo Majör ırıüeaseıelerinden mezun 1 

Hüseyin Rıza oğlu 
Her türlü. Ortopedik kemik haatalık1an ic;in konalar; Müteharrik. 

ıun'i el ve ayaklar, Mde, Böbrek, bar.ak dütükltikleri için tedavi kor
aalan bilmuayene ölçU üzeme yapıhr. Taklitlerinden korununuz. 

ADRES: İzmir Konak Kızılay merkezi karfıu 
Cüzel iz.mir Han No. 26 

Müracaat aaatları: 9--12 ve 14-17 /50 ye kadar. 

İsviçrede Vebbolite A. G. nin 
Türkiye ve Şarkikarib Vekili Umumisi Vebolid Ltd. Şti. 
Ege mmtakaaı için tzMlRDE Emlik Bankaıı yanında 

Resmi Şube.ini açmıt olduiunu arzeder 

VEBOLiD 
acı ve kireçli sular tasfiye cihazları (sabit ve portatif) 

VEBOLID 
Şüpheli salar için tazyikli ve tazyiksiz 
su ile işler hususi teminatf, filitreler 
Kalörif er ve Sınat tesisab için kireçli suları tasfiye eden tesiaat 

Tediyatta kolaylık - 5 senelik garanti . 
İdare Merkezi: latanbul Galata Billfrr S. No. 7 /9. 

Telefon: 44507 - P. K. No. 1094 
Ankara Şubeıi: Bankalar caddesi No. 22. 

Telefon: 2681 ~ P. K. No. 45 
Samaniskelesi Emlak Bank yanında No. 1 5. 
Telgraf adresi: Her erde «~ebolid» 

lmıir Şubeıi: 

gelmeıdiği ve bir vekil gön . 

Bir fofoğra( makinesi hulun- clermediği takdirde gıyabında muhn 
mu .. tur Sahibi her k" • K ket"(!J'e devam olunacağı ve bir clahı 

y • ım ıse antar 1 h 
k k 1 k d 

~ nı· kemeye kabul edilmiveceğine daiı 
ara o u arşısın a 7 numaralı\ 1 l . · 

- d H"" . 0· l o an muam~ elı gıyııp kararı ilaneı 
maa-aza a uaeym mmeze mü- t bı·· 1 . İ e ıg o unur. 4087 
racaat etsınler. . D. 3 ----

lzmir Orman Başıiıühend1sli
ğinden: 

lL;mir merke2 kazaamm Tra~ça köyü civeırıuda bulunan hara.Le 
ler devlet ormaıı ndan 853 kental karışık kömür. 15 .&ün müddeu~ 
:ııerbest artırmaya çıkarılmıştır. 

-~eh:r kentı:t!inin muhammen bedeli 28 kuruştur. 
I emınatı muvakkatesi 17 92 kuruştur. 
Artırmaya l 1/11 /938 tarihinde çıkarılmış olınas

0

1 itibarile ihaleıs 
26 1 1 9 38 cumartesi günü saat onda lzmirde Gazi bulvarmda De 
mirelli hanıııda orman çevirge müdürlüğünde yapılacaktır. 
Şartname ve projeler çevirge müdürlüğünden parasız verilir. Faz 

la tafsilat almak iatiyenler çevirge müdürlüğüne müracaatları ilan 0 

lunur. l?--16-19--24 4096 

-Karşıyaka kulübüDden~ 
Zird~ki lıuısu::satm tetkik ve karara raptı için umumi heyet.in 27 

1 1ı938 pcı:.car güuü saat onda içtimaa davet edildiği ilan olunur. 
Madde 1 - Nizamnamenin l ' inci maddesinin tadili. 
Madde 2 - Kulüp muhaııebesinin tetkiki. 
Nizamnamenin on birinci maddesi şudur: 

Heyeti idare bir reis. iki reis vekili, bir katibi umumi bir vezneda• 
ve altı azadan mürekkep olmak i.izere on bir kiııidir. 

Bu madde yerine kaim olmak Üzere teklif edilen muaddel seki 
şudur: ... 

Heyeti idare bir reis. bir reis vekili, bir katibi tımumi, bir vnned;:ı 
ve i~ ... ;:ı?'.;ıdcın miir,.lctr .. n olmı:ık i;7 .... ,. ... 7 ki~jrJ.. 6090 

- ızDl ir M ~mleket Hastan esi 
Baştabipliğinden: 

İzmir memeleket ve Eşrefpaşa hastanelerinin 938 yılı ihtiyacın 
karşılıyacak olan 8000 kilo ve J 840 liralık pirinç 9/1 1 / 938 tarihin 
den 24/J 1 /938 tarihine kadar on beş gün müddetle acık eksiltmevı 
çıkarılmıştır. istekli olanlar şartnameyi görmek tizere her gün me;.,, 
leket hastanesi baş tababetine müracaatları ve eksiltmeye iştirak edf' 
ceklerin de yüz de 7,5 teminatı muvakkate-lerini muhasebt-v~ vatın• 
rak makbu7 ibr:\7. etmeleri sarttır. Aksi takdirdf' tcı-,..,İnf\~ mub·h;t; n:> 
ra ve tahvilat kabul f'ctlmn. f~t,..Hil ... r ihal,.. o;:..,ü o}pn ?4 t f 1 /91R ~
.. :1'iv~ r::ı~1'VF1" nercıı•,.n·ıb,,. nfö,;; q. l 2 ye-. kı:ı,.t .... f.,......,;r •. :1'1v .. t-; dai ...... ~ ~-
cümenine mi.iracaatları ilan olunm. 12-14-17-20 409~ 

Deni;Ti -vilayeti Orman çe· 
virge Müdürlüğünden: 

1 
1 - Deniz~ vilayetinin Acıpayam kazası dahilindeki Bozdağ dev· 

et o~m4anının J. 6.' 7. 8. 9, 1 O, l 1 numaralı maktalarında 15940 met· 
re mıkap 905 d.esımetre mikap gayri mamul çam ağacı bir senede 
<:>rm~ndan kat, ımal ve ihraç edilmek üzere ve kapalı zarf usulile ar
tırmaya çıkarıJmıstır. 

2 - Artırma. 10/12 938 tarihine mi.isadif cumartesi günü saat 
onda yapılacaktır. 

l 3 _._Artırma Denizli orman çevirge müdürlüğü binası çinde to~
anan orman satış komisyonunda yapılacaktır. 

. ~ - Artırmaya konulan cam ağacıhrn beher gayri mamııl nıetre 
mıkabınrn muhammen tarife bedeli SOS kurustur. 

5 - Muvakkat teminat 6037 lira 62 kuru~tur. · 
. 6 - İstek ~ilerin teklif mektuplarını ikinci .maddede yazılı sa~ttan 

hır saat evvelme kadar Denizli orman çevirge müdlirlüğüne makb 
mukabilinde evrmeleri lazımdır. uz 

Şartname ve mukavele projesini görmek ve almak istiyenlerin 
Denizli orman çevirge müdürlüWne müracaat etmeleri lan olu _ 
!1ur. 12-12-20-24 40S6 

Izmir Memleket- Hast8Desi· 
baştabipliğinden: : 

. ~zmir memleket heı.starıesinde 1 /7 /938 larilıirıden 3 1 1 O 938 
tarıhıne kadar vefat eden eşhasın e~yaları 1 2/ 1 l ı 9 38 tarihinden 28/ 
1 1 /938 tarihin_e. kadar açık artırmaya çıkarılmı tır. Artırma günü 
28 1 1 938 tarıhme rashyan pazartesi günü s..ıat 9-12 ye kadar mem
leket hastanesinde heyet huzurunda satılacaktır, J8tek lilerin me?kfır 
gün ve saatta hastaneye müracaatları ilan olunur. 

- - 12-17-..,ll-2) 4049 

lzmiY Emrazı S~riye- Hast~nesf 
Başheki~liğinden: 

Haı,l'1ne-mİ;re 1S79 lira tahmini fiatli ti.jküri'ık hoı..kası "" oturnk 
sterilizatöri.i acık eksiJtme ile alınacaktır. Ek~iJtm,,. J 9?~ R:.-inrl kn· 
nun ayının birinci Per~embc giinü ~aat 11 de olacaktır. liiteklilerin 
şeraiti anlarnak üzer~ her gi.in fzmirde Hastan"' Başhekimliğıne ve ls
tanbnlda Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlii<ıüne ve ihaJ .. icin de 
2490 sayılı artırma ve eksiltıııe kanununa göre yi.iz<le yedi bucuk temi
nat makbuzu veva banka mektubu ve ican eden cliii'er vi'.sikalar ile 
birlikte f'ksiltrne snatinden bir saııt evvel fzmird~ T€:peciklf' E.mrnı:ı 
Sariye Hastanesinde müteşekkil komisyona müracaat1an 

l?-lR-~4--10 40S6 

Devlet tlemiryo1Iarından: 
Devlet Oemiryolları Malatya işletmesi için o.şağtda cins, miktar 

ve muhammen bede] ile muvakkat teminat miktarı yazıh Marsilya tipi 
kiremit ve Malatya kiremidi ihale tarihinden itibaren on beş gÜn %ar
f mda teslim edilmek şattiyle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 
16/11/938 Çarşamba günü saat 11 de Havdarpaşa gar binası dahi· 
tinde birinci i~letme komisyonunca yaptlacaktır. 

:lııtek\ilenn elc..iltrne tartna.me•inde yamlı muval<kat t.,niırıft1t~f,. 

<.!ksiltme saatinde komisyon reisliğine müracaat etmeleri lazımd t 
Eksiltme şartnameleri Haydarpaşa yol baş müfettişliğinden para;f~ 
olarak aJnır. 
Kabul edilecek Teslim Miktarı Fiatı Muhammen Muvakkat 

teminat 
Lra Kr .. 
194 40 

nümuneye göre Müddeti adet Kutuı bedeli 

Marsilya tipi 
kiremit 

gün 
15 31500 8 

Lira Kr. 
2592 00 

Mahyalık kiremit 15 900 8 
1-4-8-12 (3965) 

- N~fii Müdürlüğü~den: 
Torbalı cezaevinin onarılma~ı 1095 lira 38 kuruş açrn tutnrile 

ve yirmi gün rnüddetlı"! açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 
2940 aayıh yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları teminatlarile bir
likte 29 ikinci teşrin 93~ sah günü saat on Lirde nufıa müdürlüğün
de müteşekkil komisyona bttı vurmaları. 8-l 2-J 6-20 4041 

ızmir LeiJ!lZlm amirliği satın alma RI .. 

misyonu ilônları 
İzmir levazım amirliği aatın alma komiayonu reisliginden: 

1 - Kapalı zarf usulı!e eksiltmeye konulan 7 4000 kılo ~ıgır eti
nin beher kilosuna teklif olunan (23) k~. (74) santim pahalı gorül
diiğünden pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli ( 18600) ve ınuvakk,\l teminatı ( 1190) li-

radır. 
3 - Etin evsaf ve teslim sartları ile nıal.alli te:oİimi :satmuııesin-

de yazılıdır. Şartname Bergamada L!zun Ç- r~ıda aı:ıkert ~lım, satım 
komisyonundan alınabilir. 

4 - Pazarlık 10111 938 çarşamba gi.inti saat 14 de vnpıl.mk 

tır. 
5 - lstekliler ihale scıntıııdan ,.vvf"l nıuv<lkk,ıt t .. rn;n;.t rn~khı"' 

larile sartrı"m,..nin dördüncü rnaddt>~inde yı:t7.ılı ... e~niki korois ona 

ibraza mf>' hurdul<"r. 
6 - ~ı;.rtn;ımeVİ on>"O"''~ i~t;\'"'hl~r hrı"'~'"'1 'fV>'?••,. 10~1 "" ('""" -

cıı>T'T'h.,_ fTiinl,...,.: ~~ı>t 1 A ,.ı ....... 16 1/A ~·A rr,,......,.,..t,.q; oii.-:; rı ,l..,.., l? Vf& kfl-

dar Berk~macla askeri alım ı-ıatım k(""'':cıv"""'"~ ~;:y~~~"tl,. .. , 
P-1 r.._1n_?1, .ıM11 

1 
İzmir Belediyesi ilanları 

,_.._______..__._......._.~~ 

Bayındırlık saha~ında 1~82 M~ ılı Beher mrre mıırııbb:u 300 k 
·acl<lenin C'umhul'İyet cacldesindl'.n trııı ı6r;:~ lirn bedeli muhRmminoU 57 
)iikrii Kn\'U bulv· rına kaclnr u2nıum mci adımın 551 metre mtırahh ntıu~
cısımda Hoizler projesine uygun ola- kı 10 sayıh nrııa!lmın !'atışı başknt:iJl· 
·ak yapılacak fenni Uiğınıların bağla- likteki şartnıımer.ıi vechile 2 12 ;9ŞS 
ıac::ıgı ana kaırnlizttsyon 'le Ozerine cuma günü "tıat 16 dil aeık artırm'a 
·oltın blokııj döşemesi işleri baş mü- le ihale edilecektir. 1._tir.ıık edet!ekler 
lendislikten tedarik edilecek keşifler· 1~4 liralık teminat makbazile encf1 -
e şartnameleri veçhile açık eksiltme nene gelirler. 40~7 
•e konulmuştur. Kanftliza~yonun ke 12-lf>-.-18-2~ 
if bedeli 2430 lira, blokaJın keşif be· 
leli de 1600 Ura 72 kuruş ki heyeti lı 
numiye;·inin keşif bedeli 4030 lira 7~ 
·uruştur. Kanali:zasyomın bedeli nak 
"11 blokaj i~inin bedeli de artırmay 
,ılumlacak arsa. ile ödenecektir. lha 

!'Iİ 29 11 9:)8 salı gOntı saat 16 da· 
'ır. İştirak edecekler 302 lira 50 kn
uşluk teminat makbuzu iHe encUme-
e gelirler. 4098 

12-15-18-22 
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Ku .. ( .... u·· K I~LAI\. LAR Olivier ve aeutscbe Le- , ___________ llliG~ 
~ L • • ı Fennin bir harikası 11111111111111111111munrrımn111nm111111111m111111111111m111111111111u11111nmıımmnmınmnı Şürekisı vante ınıe ( A 

MÜTEFmRıı,, 1 Küçük ilan şartları 1 t:M;TE'f G. M. B. H gru delukse) 
DükJ<iin nakli ....- Mütekait Şevki Dört satırlık küçük ilanlardan: ff b 

Öğüded Pul, Hitöp. pıyango biletleri Bir d~fa için 30 kuruş \ 7 apor 8Celll881 am urg 
ve ~aire satış yetfni Basrrıahaneden İki defa için 50 kuruş 
Kapılarda 15 nul')ıaraya nakletmiştir. "üç defa için 70 kuruş AMERiKAN EXPORT L1NE5 

· 1 Dıtrt defa iı'!n so kuru8 EfRINCI KORDON REES 
v " 'ld f . cEXMOUTH> \fapuru. 6 lklıı.citeş-

Evlenme!eri lıolaylaıtırmak için Devamlı kfiçilk ilinların her e ası BiNASI TEL 2443 d 
ti k ı ı k rfn e bekleniyor, Nevyork i~in ya~ ııla.; 

lcurduium danı• ına servisine her için 10 kuruş alınır. nfr o ay ı 
:1 l"a h f it" caktır. 

ırk ve sınıftan ~üracaat cdebi!ir. J olmak Ozerıı her satır 30 ar ı- THE FJ.ıERMAN LJNES L TD 
B. Kardıçalı !19 Hukuk mezunu bar edilmiştir. Bir kücük ilan 120 LONDRA HA Tfl · d~XCELLO> vapuru 14 ikinciteş-

flyas d.S harftan ibaret olmalıdır. Dört satır cTRENTINO> vapuru 
29 

Birin- rinde bekleniyor; Nevyörk için yük 
dan fazla her satır için ayrıca 10 cite rinde LONDRA HULL aJacakhr. 

ı, verenler· kuruş alınır. ver:ten aelip yük· çık• ~L v~ A": cEXAMELIA> vapuru 21 ikinciteş-
. e araca.. ve aynı . . . . -nl. 

---- Dadı aranıyor ~Bir çocuk dadısı zamanda LONDRA ve HULL i in rınde beklenıyor, Nevyorkı ıçın ) ...a 

Ebe aranıyor - Eir doğum evinde aranıyor. Arzu edenler Karşıyakada yük alacaktır. ç alacaktır. 
hiznıet ~örmek &zere bfr ebe aranı· diş tnblbl Kenan Çelebiye nıüracaat c THlJRSOıı vapuru 6 fk"n •t cEXCHANGE:ı> vapuru 2 birinci· 

· 1 L' b'l l t 'h 1 1 cı et-fOr. Anadolu ga.ıetesinde E. M. O. 
1 
etsın er. ısan ı en er ercı " u- rinde LONDRA, HULL ve Anver&o kAnunda bekleniyor, Nevyork lqin yük 

nıUracaatlan. tıu!a_., +w ten gelip yük çıkaracak ve ayni za- alacaktır. 

1 Ku··ıtu··r L:s~sı· 1 ~~nda LONDRA ve HULL için PİRE AKTARMASI SERi SE-- _ yuk a[acaktır. FERLER 

G d ı • cPOLO:. vapuru fkinci tetrinin • ece e:rs ... erl sonunda Londra, HULL ve Anvers- cEXCAMB!ON> vapuru 18 ikincı-
1 - iki aenedenberi yapilan tecrübelerle yüzdeyüz muvaffakıyet ten gelip yük çıkaracak ve ayni za. teşrinde Piteden Boston ve Nevyork 

töıtea en lise ve ortaokul diploması almak istiyenler için gece manda LONDRA ve HULL için için hareket •decektir. 
dersleri bu ders ~nesinde de ba§lamıştır. yük alacaktır· cEXOCHORDA• vapuru 2 birin· 

:- Gece dersleri için Kemeraltında Birinci Beyler sokağında (30) LJVERPOOL IIAm cik&nunda Pireden Boston ve Nevyork 
numaralı ev ·hazırlanmıttır. cALGERfAN~ vapuru 1 O İkinci Içln hareket edecektir. 

3 ~ Kız ve erkel't herkes bu derslere devam edebilir. Derılere her tesrinde LIVERPOOL ve CLAS- cEXCALIBUR> vapuru lG birinci 
sün aaat 19 da baılanır. Saat 21 de nihayet verilir. GOW dan ftl"'Iio yiik çıkaracak. k!nynda Pireden Boston ve Nevyork 

«MARDINIAN> vapuru 25 . . 
4 - Dersler için ayda yalnız bet lira alınır. fk· . . d LlVERPOOL içın hareket edecektır. 
5 - Girmek iatiyenlerin hüviyet cüzdanı ile aıhhat raporu ve 3 ıncı te~rın e ve EXETER vapuru 29 birineika-

d d f .x. f 11 8 d .t.b k~ d CLASGO\X' dan gelip yük çıkara- cd .. p· d > B t N • e ötogr• e her giln saat 1 en ı ı aren mez ur a reae k nun a ıre en os on ve evyork 

nıtll"acaatları Jü2umu rica oJunur. D: 8 cDEUTSCHE LEVANTE LINIE fçin hareket edecektir. 

«KRETA1J vaot.ıru limanımızda 
olup HAMBURC, BREMEN Vapurların · hareket tarihlerile 
.A.NVERSten yük çıkarmaktadır ve navlunlardaki değişikliklerden acen 

-il;" ... 

< n 
:::!. 
[ ... .. .... .. 

,<;• 
s· 

Tıraş bıçakları 
Bir tanHiyle bir ay mütemadiyen traı olunacak dünyada biricik 

bıçaktır 

10 adecli 75 kuruştur 
Depoau: Mazhar Ön1rör Kemeraltı karakol karıısı No. 74 

GRAETZ 
1939 

GRAETZ 
1939 

MU1iki zevkintzi tatmin edecek RADYO her halde 1939 modeli 

GRAETZ Heidenia mazot ocağı 
ve sobaları 

· ta mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsiJAt almak için bi· Markalı radyosudur. 2 senedenberi al.anlar memnuniyetlerini izhar 

rinci kordonda W. F. Henry van ediyorlar. 

- Dostum bu ne şıklık! Hem mas
rafının cokluğundan ve aylığının ida
re etmediğinden lııJh~dersin, hem <le 
çiçek gibi gfyinm~sin. 

ı: rot elli ~perco 

V a;>rı:- A ccnla.t;! 

der Zee ve Co. n. v. vapur acenta· ~Ö~EK, DiNLEMEK sonra karar vermek menfaatiniz icabıdır. 
lığına mür,cat edilmesi rica olunur. Mutenavıp ve mütemadi ~reyanda işliyen RADYOLARIMIZ vardır 

T elefcn: 2007 / 2008 NOT: Her türlü LAMBA ve bütün yedek paçalar daimi surette 
bulundurulur. 

- Tabıt değil mi ya, ben bu ~ıklı
ğınu bir mazot ocı ğına borçfoyam. 

- Canım, şıklık ile mazot ocagı a
ra~ındil:i milnasebeti snlıyamadım. 

- Senin galiba haberin yok: Ben 
bir mUddet evvel bir 

HEfDENfA 
m:ız9t ocağı almıştım.. A~izi.!n_, o kadar 
iktisatlı bir ocak ki benf fazla mahra, 
kat masrafından kurtardığı gibi, tn
sarrufa da alıştırilı. Ve bu suretle ar
hrdığim para ile kendime daha itina 
ile bakmağa imkan bulabildim. Şim
di de kış yaklaşmakta olduğundan bir 

HElDENfA 
mazot eobaRı almağa hazırlanıyorum. 
İ~te o zaman hf>ni daha şık ve Qaha ne
şeli görecek~ln. 

- Aman birader, bu ocak sobalar
dan 1zmirde tedarik imkanı varsa bir 
tane de ben alayım. 

-Hay hay, 

lzmirde Gazi bulvarında ziraat 
bankası karşısında Dunlop 

tna~azasınu koş, bu fırsatı kaçırma. Evinize bir 

HEİDENİA 
rnazot ocak vt! sobaı:ıı almayı ihmal etmeyiniz. 

ADRIANTICA s. A. n. NA vı. 
GATİONE 

ALBANO vapuru 9 111 tarihinde 
g<"lerek Pire Kala.mata Pattas Bren

dizi Venedik ve T rieıte için mal a.la

Operat6r 

Cemil Oral 
Memleket hastanesi 

eski operatörü 
caktı r. 

LERO motörü 1O / 11 tarihinde iz mire avdet etmit olup her gün 
öileye kadar Cüııdoidu Fransız 

gelerek Patmo!! L~ros Kalimnos ls- -hutahaneainde öğleden aonra Bi. 
tanköy ve Rodos için mal alacaktır. rinci Beyleraokatmda Mo. 42 de-

LERO motörü 14 1 l tarihinde hastalarını kabul eder. 
gderek: Pire Korfo Saranda Brendi- Telefon: 2252 Hastahane 

zi Avlonya Oraç Rağosa Spalato Telefon: 2310 Klinik 
Telefon: 3350 Ev. 

Zara fiume Trieste ve Venedik için •---..... ~ .... --..,.---llllliİlil-
mal alacak ve l S / 1 1 tarihinde saat 
11 

:~:V~~~~~Als KUM-Septolin I 
HLDER vapuru limanımızda olup 

Roterdam Amsterdam ve Hamburg D • 
limanları için mal alma~tadır. lŞ 

UL YSSES vapuru t 4 11 tarihin-

de gelerek Ame~terdam için mal ala- Macunu 
caktır 

SVENSKA ORiENT L1N1EN 
KUMPANYASI 

BORELAN[' rnotörü 14 11 ta- Dişleri inci gibi 
rihinde beklenmekte olup R~ttcr-
dam Haınburg Gdynia Danzig Da- yapan.eferine ku. 
nimarka ve Balhk limanları için mal Vet a "' •• 1 
alacak'ır. , gıza guze 

------------------- ;:::ı~ICE MAR1TIME ROU-, koku veren eyni 

Çamaşır PELEŞ vapur~ 16 11 tari~inde formiildür. 
gelip Malta Mannlya Cenova lıman- __ ....,. _________ _; 

b !arı için yoku ve yük ah:ıcaktır. ve anyo llanlürdaki hareket tarihleriyle FRATELU SPERCO 
navlunhudaki değişikliklerden accn- Vapur &c::cntahitna müracaat 
ta mes'uliy~t kabul etmez. 0dha f~· edilmeai rica olunur. 

İÇİn en saf ve la tafsilat için İkinci kordonda TELEFON : 2004 _ 2005 

en dayanıklı 

sabun lüks 
markalı beyaz 

• ve prıne sa-
bunlarıdır. 
Her yerden ıs

rarla arayınız 

ÜMİT ;.r;;_~RİKASI ~ 
Ticarethanesi \!!1' 

fzmir: Tel~raf : ÜMİDUN Telefon: 3047 

~ . ~ 
DAIMON FENERLER/ 

M~~raklılarına Müjde: 
200 ili 600 metre ış-ık ver~n 

1938 Modeli 

DAIMON 
Fener~eri gelmiştir 
Jyi ış k alm .k için )'&lnız 

DA 1 M O N Pilleri 
f LE 

D A i M O N Ampüf lerini 
Kullanım~ Ye ber yerde D A İ M O N 

di. kat ediniz. 
-lillliillİllllll a~~.------..._ ... .._ _ _.._ _ _.,I 

Umum vekili veDepoziteri: 

S. Kalomeni 
Telefon: 2751 

Telgraf: Caldau 
BüyiiıK Kardiçah Han 

Omega ficarethaneıi ittisalinde 

Sigara Tiryakielrine Müjde 
Tütün kullarnmlar tütünün vücud!eri üzerinde yaptığı tahıibattaı 

mü,tekid.irler. Doktorlar kendilerine her daima sigarayı terle etmey 
tavsiye ettikleri halde terketmemektedirler. 

Halbuki Dr. p er 1 
A1man 

' ın son 
icadı 

S~i a.iızJ.ıgı kullanıldığmda tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
iatediklerı mikt4rda tütün içebilirler. Çünkü bu ağızbjın içerisindeki 
yedek kısımda bulunan kimvevi madde tütünün: Nikotin Piridin. 
~om·ak _gibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde ıüzer, ağız,' ciğer ve 
Jurek temız kalır. 

Fiati her yerde 150 kurustur. 
Toptan, perakende satış: Kemeraltı karaklll ka11ıaı No. 74 

MAZHAR ÖNGÖR 



• 

{ANADOLU) SAHİF.E& 

. . - . !- ~:. . 

...- An~dolu Matbaası API dı 
_... K o ta p k n s m o '~-

Resmi ve gayrı resmi evrakı matbua ile taşra belediye 
ve köy büroları için defter, makbuz ve bületenJeri en 
son nümuneye muvafık şekilde gayet ucuz tab edilir. 

fıi temiz claıak söz verdiği göncl~ 
1'lPan bir atdye anya;Jarm hatırına 
derhal 
f ehmi ıı:ıa.k.i&le taınirhanel!li 

plir. 

Çünkü: 
12 senalenberi hassas ve temiz iş 
yapmakla tanınan atelye, işi gi.inün
de teslim etmeği prensip e·dinmiştir. 

ılzmir: Kealane pazvı demirciler No 67-69 

T. iS BAHKA~I 
.. . 1 9 3 8 '(ıı . ~ ff 
KaÇcik Cari H~&aplc.ır 

i_~~ilie planı== · 
t 

4 adet1000L 400J I.. 
8 ,. 500" 4000. 

16 " 250 " 4000 ,. 
76 " 100 " 7600 • 
80 " 50 " 4000 • 

200 " 25" 5000 " -$84 " 28600 .. 
Kuralar 1 Mart, 1 Hazira11 
1 Eylal, 1 BiritıcikAauıı 
tarihlerinde çekiJe~ktir. 

En aı SO lira mevduatı 
bulunan hesaplar kura
lara dahil edilecektir. 

Tariş 

~!~!R! :um1tarım 
sabş kooperatifleri birliği 
tarafından, geçen seneden· 

beri yapılmakta olan nefis 
şaraplar piyasada daima 
daha fazla aranmaktadır, 

Tariş şarapları şarapçı

lı~ tekniğinin en modern 
icaplarına göre ve sıhhi 
şartlara tevfikan T ariş şa· 

rap fabrikasında yapıl· 
maktadır. 

Bilhassa halk tarafından 
sevilen Sek ve Dörr.ıisek 
cinslerini tavsiye ederiz. 
Şarap, sıhhat, neş' e ve kuv 
vet verir. 

~--~----------
A DRBS: lzmirde Anadolu .3-fatbaa~1 T E L E F O N : 2776 

j 

J>ardesülerinizi ve 
bayanların kürit man· 

r to ve Buga Yak~ kürk 
! lerinilBRAHIMKA 
l RAKAŞ-:ı. bakmadan 
geçmeyınız. 

,_ 
Qdunp"'zar1 No. 12 

Voktor 
Bakteryo~og 

A. Kemal Tanay 
Bulaşıcı, salg-ın hastalıklar 

miltehasısı 

( Verem ve saire } 
Basmahane pol::ı karakolu ya

nında 25 1 

Telefon: 4115 

- ,; . . \ - ·. ' . . . . . -

Pürjen Şahap 
Tesirini tabii olarak yapan 

er. iyi müshildir 

.1 . Eksir Şahap 
1 Basur memelerini giderir. 

Kuvveti iştihayı arhrır. 
. 

Dr. Behcet Uz 
t 

Çocuk hastalık.lan 
mütehassısı 

Hastalannı 11,3J dan bire 
kadar Beyler sokağında Ahenk 

1 
matbaası yanında kabul e.ier. 

1 -Memleket hastanesi 
dahiliye mütehassısı 

Dr. Celal Yarkın 
Muayenehae: tkinci Beyler 

sokak No. 25. Tclefonn:3956 

Evi: Göztepe No.1018 
Telefon: 2545 

1 
1 

1 
DOKTOR 

M. ŞEVKİ UGUR 

1 

DAHiLi HASTALIKLAR 
MOTEHASSISI 

l ikinci Beyler sokak No. 82 
Telefon No. 3286 

l ı 
•I Doktor 

Arif Yurcu 
Merkez hastanesi 

oteratörü 
ı Hastalarını aaat 15 ten 19 za kadar 

2 ci beyler aoka~ 78 N. muayeneha· 
1 nesinde kabul eder. Tel.3393 
1 

1 

Eczacı başı 

S. FERiT 
Altın damlası 

Bahar 
Dalya B ç· k 

eş ıçe 

Kolonyaları 
Bütün Türkiyenin ısrarla kullan 
dıkları tabii çiçek kokuları 

Merkez deposu 
Şi a Ecza ~ne~s~ı.:,~ 

Siz de MET ALLUM ''0 l_ambaları :ı ı 
" alır.sa nıı 

Hem bol ııık allD.lf olur, hem iktıaad etmi~ olur, heuı lamba deii.ttirmeli 
ter. kurtulur, hem de aarfiyatmızın ekaildiiini ilk faturada cör\lraünU. 

LLU 
Cevfik Baykent 

Elektrik - Telefon ve malzeme9i deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 ,il 1111111111111 U lll ili ll lllll il l lll ll l il lll ll il 111111111111111 il 11111111111 Mili l lll l lll ll lll il lll ' 

1 Sıhhat balıkyağı 1 - - · 
; Norveçya balıkyağlarının en ! 
~ halisidir ~ - -- = 
~ iki defa süzülmüştür §§ - -

1.---..------ ~ Şerbet git i içilebilir : 
Memleket haetanesi ·------.. --- -

başoperat6ı-a Dr. Ziya Ustün ~ Hamdi Nüzhet Çançar ~ 
Dofum ve kadm hastalıkları - -

Her yerde açık ve kapalı olarak satılmaktadır. Ne- M. Nuri Arkan mütehaaam s Sıhhat ecv..ıhanesi ~ 
t ti ,., fi tl h dir 70 150 anti ı (Almanyadan döndü) § , ~ ase ne ra~meıı a arı ~ ven .. ve s • Adres: kinci Beyler ıokak H t 

1 15 19 
B' ·nci :5 Ba~durak HOyük ~lepçioğlu hanı l an;ıısmda :; 

litrelik şişelerde satılır, fırın karşısı.. Kabul saatlart asa arını • arası ırı ~ · -

Toptan ve perakende aatıı yeri: - Kemeraltı caddeıi No.·71 Tarif I ~:ne 3~;d~F,} ele;9:ayene• 1 ~::~~ne!!:. No. lu apartmanın dal '\ıı111HHllllllllllllllllllllllll!i\1Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli lll11JllJllJllllllllllll~f 
maiazaaı - l zmir Tel~ adresi: T-.rit - İzmir Telef: 4195 ._ ________ _ 


